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

D I S P O Z I Ţ I A Nr.166
din 31 martie 2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021, ora
1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul obligatoriu al
măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre nr.26 privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar
2.-Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
3.-Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice;
4.-Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Unitatea de Asistenţă Medico Socială;
5.-Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și
materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;
6.-Diverse.
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația
https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 12 aprilie 2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 13 aprilie 2021-ora 1500.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de
internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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.26
din 15 aprilie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
aprilie 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15
aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Liviu DRAGOMIR este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna aprilie 2021, care va semna hotărârile
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna aprilie 2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului
şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și
schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;
De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca
președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca domnul consilier Liviu DRAGOMIR să fie ales președinte de ședință
pentru luna aprilie 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H
O
T
Ă
R Â R EFUNCIAR
A Nr.27 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DE FOND
din 15 aprilie 2021
privind: aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie 2021;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►dispozițiile art.5 alin.(3) și (5) și art.6 din Legea bugetului de stat nr.15/2021, coroborate cu prevederile
art.1 alin.(2) lit.a), art.8, art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6) și art.41 din Legea finanţelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.43/24.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ
teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, în vederea susținerii programelor de dezvoltare locală, pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care
localitățile nu le pot finanța din venituri proprii sau din sumele alocate pentru echilibrare;
►Decizia nr.4/15.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit, pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2021;
►Decizia nr.5/31.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea de bază
a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021;
►dispozițiile art.181 și art.69 din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările ulterioare,
potrivit cărora autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din bugetul anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local, coroborate cu prevederile Ordinului M.T.S. nr.664/2018 privind finanţarea
din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
►adresa nr.10600/17.08.2017 a Consiliului Concurenței, potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea
unor 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,
coroborată cu pct.58 din Decizia nr.22/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia dispoziţiile art.69
alin.(1) din Legea nr.69/2000 stabilesc în mod clar, fără a lăsa loc unor interpretări divergente, faptul că
structurile sportive pot beneficia de sume de la bugetele locale pentru finanţarea programelor sportive, pe bază
de contracte încheiate cu organele administraţiei publice locale;
►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.458 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.5 alin.(1) și (11) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice, aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile Ordinului M.D.L.P.A. Nr.338/2021, emis în aplicarea prevederilor art.III alin.(11) din O.U.G.
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în baza căruia
instituțiile prefectului stabilește numărul maxim de posturi pentru fiecare localitate din județ;
►adresa Instituției Prefectului Brăila potrivit căreia orașului Ianca îi revin 98 de posturi, exclusiv cele
finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială, la care se adaugă 8 posturi pentru
implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
►adresa nr.1780/17.03.2021 a Ocolului Silvic Ianca privind propunerea de buget pentru anul 2021, în
vederea administrării fondului forestier aparținând domeniului public al orașului;
►notele de fundamentare și adresele unităților de învățământ pentru finanțarea cheltuielilor de bază și
complementare prevăzute la art.104, art.105 şi art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv
pentru comunicarea numărului burselor actualizate pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, ca urmare
a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ;
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►dispoziţiile art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4 alin.(2) și art.19 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;
►dispoziţiile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr.1064/2020, pentru aprobarea cuantumului minim
al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar
de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;
►Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor
didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin
H.G.nr.569/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
CAPITOLUL I –Dispoziţii generale
Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetului
oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după caz, pentru anul 2021.
Art.2.-Estimarea veniturilor pentru anul 2021 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a indicatorilor
economico-sociali din anul 2020, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin care s-au reglementat sursele de venituri pentru
bugetele unităţilor administrativ teritoriale.
Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2020 se încasează şi se înregistrează în
bugetul orașului Ianca pe anul 2021, la aceleași capitole şi subcapitole.
Art.4.-Bugetul oraşului Ianca pentru anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă totală de 46.724.619 lei,
la care se adaugă suma de 2.810.000 lei din fondul de dezvoltare din anii anteriori, iar la cheltuieli se stabilește
în sumă totală de 49.534.619 lei.
CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1 - Venituri bugetare
Art.5.-Veniturile bugetului oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă totală de 46.724.619 lei, din care
4.546.619 lei sunt venituri proprii, provenind din următoarele surse:
a)-cote și sume defalcate din impozitul pe venit..........................................................................7.822.000 lei
b)-impozite și taxe pe proprietate................................................................................................3.641.000 lei
c)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.......................................................................6.086.000 lei
d)-taxe pe utilizarea bunurilor.....................................................................................................1.053.000 lei
e)-venituri din proprietate…………………......................................................................................480.000 lei
f)-subvenţii de la bugetul de stat ……………..................................................................................723.000 lei
din care pentru finanțarea lucrărilor de cadastru național agricol extravilan........................................180.000 lei
g)-venituri din amenzi, alte venituri………………………................................................…..….......306.000 lei
h)-impozitul pe veniturile din transferul proprietăților……......................….......................................17.000 lei
i)-sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală………………………...…..........10.100.000 lei
j)-sume primite de la Uniunea Europeană aferente cadrului financiar 2014-2020…....….....….10.100.000 lei
k)-fondul social european pentru proiectul „Economie Socială=Misiune Socială”.......................1.850.000 lei
l)-venituri din autofinanțate.…………………...............................................................................4.546.619 lei
din care:
l.1-bugetul local………………………………………………………........…………………..…………190.000 lei
l.2-bugetul Direcției Serviciilor Publice…………………………..……………..…………….…....…2.553.300 lei
l.3-bugetul Unității de Asistență Medico Socială….……………..…………..…..…………..….….…130.000 lei
l.4-bugetele unităților de învățământ…………………………………….…………..………..….….…....7.600 lei
l.5-bugetul Unității de Asistență Medico Socială, din subvenție de la bugetul orașului...….........1.510.000 lei
l.6-venituri reportate din anii anteriori……………………………..……………….………….…...…...155.719 lei
H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă de 49.534.619 lei, din care
18.569.000 lei cheltuieli de funcţionare, 4.546.619 lei cheltuieli din autofinanțare şi 26.419.000 lei cheltuieli de
dezvoltare, din care 2.810.000 lei report din anii anteriori, repartizate astfel:
a)-autorităţi publice şi acţiuni externe..........................................................................................4.400.000 lei
b)-alte servicii publice generale………………………..…………..................................................1.702.000 lei
c)-tranzacţii privind datoria publică: împrumuturi, comisioane și dobânzi…...................................100.000 lei
d)-ordine publică şi siguranţă naţională.........................................................................................817.000 lei
e)-învăţământ.............................................................................................................................1.588.000 lei
f)-sănătate………………..………………………..…………...………………………..…….…........…170.000 lei
g)-cultură, recreere şi religie.......................................................................................................1.490.000 lei
h)-asigurări şi asistenţă socială...................................................................................................4.442.000 lei
i)-locuinţe, servicii şi dezvoltare publică......................................................................................1.400.000 lei
din care pentru finanțarea lucrărilor de cadastru național agricol extravilan........................................180.000 lei
j)-protecţia mediului....................................................................................................................1.060.000 lei
k)-transporturi.............................................................................................................................1.400.000 lei
l)-cheltuieli din autofinanțare ......................................................................................................4.546.619 lei
din care:
l.1-Direcția Serviciilor Publice.....................................................................................................2.600.000 lei
l.2-Unitatea de Asistență Medico Socială………………..…….……………..…...….....………..…1.640.000 lei
l.3 bugetul local…………………………….……………………..…..……………..…….…………..….268.000 lei
l.4-bugetele unităților de învățământ……………………..…………………………..….……….…..….38.619 lei
m)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anului curent…………………….................................23.609.000 lei
n)-cheltuieli de dezvoltare din veniturile anilor precedenți ………………….....……....…....……..2.810.000 lei
Art.7.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi subcapitole, iar la
cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole este prevăzut în anexa nr.1.
(2) Bugetul din autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2021 este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Programul investiţiilor publice pe anul 2021, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o valoare
totală de 26.497.000 lei, din care 78.000 lei din autofinanțare, este prevăzut în anexele nr.3, 4 și 4a.
Art.8.-(1) Finanţarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură în limita sumei
de 2.196.619 lei, cu următoarea structură: 71.000 lei din bugetul local pentru cheltuieli de transport cadre
didactice și personal didactic auxiliar; 1.103.619 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 805.000 lei din taxa
pe valoarea adăugată, 260.000 lei din bugetul local și 38.619 lei din autofinanțare; 152.000 lei din taxa pe
valoarea adăugată pentru cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale; 300.000 lei
pentru burse elevi, din care 251.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 49.000 lei din bugetul local; 46.000
lei tichete sociale pentru grădinițe; 570.000 lei pentru cheltuieli de capital.
(2) Decontarea lunară a cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele didactice și personalul didactic
auxiliar, se face la valoarea unui abonament de transport feroviar public de călători, tren clasa a 2-a.
(3) În situația în care pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reședință şi localitatea în care se află situată
unitatea de învăţământ nu există transport feroviar public de călători, sau orarul feroviar diferă cu mai mult de
2 ore de orarul/programul beneficiarului, decontarea lunară a cheltuielilor cu efectuarea navetei se face la
valoarea unui abonament de transport auto pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare.
(4) Prevederile alin.(2) și (3) se aplică și în cazul în care personalul se deplasează cu autoturismul
proprietate personală sau deţinut legal cu orice titlu.
Art.9.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2021, astfel:
Bugetul de stat Bugetul local
Autofinanțare
Total
Denumire indicatori
(Lei)
(Lei)
(Lei)
(Lei)
Venituri totale, din care:
794.000
751.000
1.600
1.546.600
Cheltuieli totale, din care:
794.000
751.000
*7.000
*1.552.000
Cheltuieli de transport/navetă
41.000
41.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii
510.000
102.000
*7.000
*619.000
Cheltuieli privind drepturile copiilor
102.000
102.000
cu cerințe educaționale speciale
Cheltuieli cu burse elevi
182.000
38.000
220.000
Cheltuieli de capital
570.000
570.000
*5.400 lei excedent din anii anteriori

H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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(2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri și cheltuieli
pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.5 și 6.
(3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o cotă de 50% se
face venit la bugetul local, iar diferența de 50% se face venit la bugetul unității de învățământ.
(4) Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.10.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2021, astfel:
Bugetul de stat Bugetul local
Autofinanțare
Total
Denumire indicatori
(Lei)
(Lei)
(Lei)
(Lei)
Venituri totale, din care
414.000
153.000
6.000
573.000
Cheltuieli totale, din care:
414.000
153.000
*31.619
*598.619
Cheltuieli de transport/navetă
30.000
30.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii
295.000
112.000
*31.619
*438.619
Cheltuieli privind drepturile copiilor
50.000
50.000
cu cerințe educaționale speciale
Cheltuieli cu burse elevi
69.000
11.000
80.000
Cheltuieli de capital
*25.619 lei excedent din anii anteriori

(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri și cheltuieli pe
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.7 și 8.
(3) Din sumele încasate din închirierea bazei materiale excedentare a învățământului, o cotă de 50% se
face venit la bugetul local, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul liceului.
(4) Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite,
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei hotărâri.
Art.11.-(1) Se aprobă numărul și cuantumul burselor care se acordă în anul financiar 2021 elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din U.A.T. Ianca, după cum urmează:
Burse de
Burse de
Burse sociale
Burse de merit
studiu
performanţă
Unitatea de învăţământ
Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum Nr. Cuantum
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
Liceul Teoretic
146
100
2
100
48
100
«Constantin Angelescu» Ianca
Liceul Tehnologic
19
100
66
100
1
200
«Nicolae Oncescu» Ianca
(2) Numărul și cuantumul burselor aprobate potrivit alin.(1) se vor revizui la începutul anului școlar 20212022, ca urmare a evoluției efectivelor de elevi și a rezultatelor la învățământ, ori ca urmare a adoptării unui
act normativ superior prezentei hotărâri prin care se modifică cuantumul burselor.
(3) 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.
(4) Bursele de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat, al examenului de certificare a calificării profesionale, precum şi pe perioada
pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație în bugetul local și cu respectarea
cuantumului stabilit potrivit alin.(1). Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, cu
respectarea prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/2011.
Art.12.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.640.000 lei, din care 1.150.000 lei cheltuieli de personal și
490.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.
(2) În bugetul Unității de Asistenţă Medico Socială sunt incluse și sumele alocate de Direcţia de Sănătate
Publică Brăila în cuantum estimat de 420.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi
salariile personalului medical, precum și cele din contribuția persoanelor asistate în cuantum de 130.000 lei.
Art.13.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/
2001, se asigură din venituri proprii în limita sumei de 30.000 lei.
(2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în limita sumei de
90.000 lei, din care 87.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 3.000 lei din venituri proprii.
H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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Art.14.-Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 75 posturi de asistent personal al persoanei cu
handicap, cu încadrarea în limita sumei de 2.500.000 lei, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor, din care
suma de 2.269.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 231.000 lei din venituri proprii.
Art.15.-Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se asigură în
limita sumei de 320.000 lei, din care 283.000 lei din venituri proprii și 37.000 lei din taxa pe valoarea adăugată.
Ar.16.-Finanţarea cheltuielilor pentru apărare civilă și poliția locală si se asigură în limita sumei de 770.000
lei din venituri proprii, din care 30.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și 290.000 lei pentru cheltuieli de
personal, inclusiv norma de hrană acordată potrivit legii.
Art.17.-Se alocă suma de 1.205.000 lei pentru activitățile gestionate de Direcţia Serviciilor Publice Ianca
din subordinea Consiliului Local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare, gestionarea câinilor fără
stăpân, administrarea spaţiilor verzi și achiziția de arbori ornamentali, întreținerea și funcționarea staţiei de
compost deşeuri biodegradabile şi a bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru›› din orașul Ianca.
Art.18.-Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în limita
sumei de 1.480.000 lei din venituri proprii, din care pentru: Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion›› - 200.000
lei; Cămine culturale - 185.000 lei; Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta Crainic›› - 70.000 lei; Culte - 500.000
lei; Sport - 450.000 lei, din care 50.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii; activităţi cultural educative:
cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun - 60.000 lei; editarea buletinului informativ anual - 5.000 lei; editare
cărți - 1.000 lei;
Art.19.-(1) În anul 2021, în cadrul programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul
pentru toți››, vor fi finanțate cluburile sportive deținătoare a certificatelor de identitate sportivă, care își
desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Ianca, pentru participarea acestora în Cupa României și în Ligile
campionatul național/județean de fotbal, în limita sumei de 400.000 lei.
(2) Finanțarea activităților sportive prevăzute la alin.(1) se face pe bază de contracte atribuite în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, ale Ordinului Ministerului Tineretului
și Sportului nr.664/2018 privind finanţarea proiectelor şi programelor sportive din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.25/25.03.2021.
Art.20.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 96 posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care sunt incluse și 16 posturi
finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - asigurări şi asistenţă socială.
(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu centralizatorul acestora, pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul
2021, sunt prevăzute în anexele nr.9 și 10.
Art.21.-(1) Se alocă suma de 61.600 lei pentru cursurile de pregătire profesională a funcţionarilor publici și
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului în anul 2021.
(2) Persoanele care vor urma cursurile de perfecționare profesională în anul 2021 vor fi stabilite prin
dispoziția primarului, având prioritate funcționarii publici debutanți, cu încadrarea în suma alocată potrivit
alin.(1).
Art.22.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme,
consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2021, potrivit anexei nr.11.
Art.23.-Se aprobă limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din
subordine, aplicabile în anul 2021, potrivit anexei nr.12.
Art.24.-(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru administrarea fondului forestier
aflat în domeniul public al orașului Ianca, după cum urmează:
a.-total venituri estimate din valorificarea masei lemnoase..........................................................204.201 lei;
b.-total cheltuieli estimate pentru pază și întreținere......................................................................90.434 lei,
din care:
b.1.-cheltuieli cu serviciile de pază a pădurilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată......................38.179 lei;
b.2.-cheltuieli cu lucrările de întreținere.........................................................................................40.874 lei;
b.3.-constituire fond de conservare și regenerare a pădurilor........................................................11.381 lei.
(2) Bugetul estimat pe anul 2021 pentru administrarea fondului forestier aflat în domeniul public al orașului
Ianca, detaliat pe capitole de venituri și cheltuieli, este prevăzut în anexa nr.13.
Art.25.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de încadrarea în nivelul maxim al
cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în ansamblul ei.
H.C.L. Nr.27/15.04.2021
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CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
Art.26.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator
principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale,
inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare,
cu obligația validării modificărilor aduse bugetului local de către consiliului local la proxima ședință a acestuia.
Art.27.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general..
Art.28.-Anexele nr.1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ

Alexandru STERIAN
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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: aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2021.
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:
Potrivit prevederilor art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
consiliul local trebuie să aprobe bugetul oraşului pe anul 2021 în maximum 45 de zile de la
publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. În cazul în care consiliul local nu aprobă
bugetul în acest termen, consecința este următoarea: sistarea alimentării cu cote şi sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local sau pentru
finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local!
Acesta este unul din argumentele privind necesitatea aprobării bugetului orașului Ianca
pentru anul 2021 în şedinţa de astăzi (care oricum s-a amânat nepermis de mult din cauza
neadoptării la termen a legii bugetului de stat pe acest an, care trebuia adoptată în luna
decembrie a anului trecut), iar la acesta mai pot fi adăugate şi altele la fel de importante, cum
ar fi plata majorată a unor prestații sociale, finanțarea investiţiilor programate și aflate în
derulare în acest an, etc.
Fundamentarea bugetului orașului Ianca pentru anul 2021 s-a făcut pe baza exerciţiului
bugetar din anul 2020, a indicatorilor economico - sociali din anii anteriori, pe baza repartiţiei
sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pe baza actelor normative
privind sursele de venituri pentru bugetele locale.

Bugetul local din acest an este mai mare față de cel din anul 2020, ca urmare a menținerii
sumei din contractului de finanțare pentru asfaltarea străzilor din satele Târlele-Filiu și Berlești,
ca urmare a menținerii cotei 63% a procentului din impozitul pe venit care se varsă la bugetul
local, crescută în anul 2019 de la 60%, dar și ca urmare a menținerii prin Legea bugetului de
stat din acest an a cotelor noi de finanțare a bugetelor locale stabilite pentru prima dată în anul
2020, astfel:
-6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre
a consiliului judeţean;
-14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Vă rog să observați că, la fel ca în anii anteriori, aproximativ 50% din bugetul local este
alocat secțiunii de dezvoltare/investiții, însă, cum spun mereu, bugetul local are şi o puternică
componentă socială, dar sunt fonduri importante şi pentru cultură, culte, activităţi sportive,
protecţia mediului, asigurarea ordinii publice, evidența populației, etc.
După cum puteţi constata, cheltuielile de personal sunt la fel ca cele de anul trecut pentru
că ele au fost blocate la nivelul lunii decembrie 2020. Cheltuielile în privința numărului de
personal, precum și detaliile structurii bugetare sunt prevăzute în raportul șefului serviciului
financiar contabil, precum şi în anexele la proiectul de hotărâre.
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu aprobarea bugetului orașului pe anul în curs în ședința
ordinară de astăzi, 15 aprilie 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Dosar III-E-5
COD F/PO-APC-02/06

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.43
din 24 martie 2021

privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la dispozitia
Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat
a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor
de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe
care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot
finanta din veniturile propria, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a)
din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale,
pe anul 2021
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 24 martie 2021;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
inregistrat la nr. 5809/22.03.2021;
- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat la
nr.5808/22.03.2021 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a fondului
la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,
pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod
justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a)
din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa
pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021;
Vazand avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului;
In baza prevederilor art.6, alin.(6) din Legea bugetului de stat nr. 15 pe anul 2021,
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.136, alin. (8), art.173 alin. (3), lit.a), art.182, alin.(1) si
art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,
pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si
pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod
justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a)
din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa
pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021, conform anexei
nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Sumele repartizate se reflecta in bugetele locale ale comunelor, oraselor si
municipiilor, atat in planificare cat si in executie, la o pozitie de venituri distincta, respectiv
04.02.05 ’’Sume repartizate din Fondul la dispozitia consiliului judetean’’.
Art.3 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.4 - Hotararea va fi comunicata unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Braila in
vederea elaborarii bugetului pe anul 2021, si a estimarilor pe anii 2022-2024, precum si
Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila.
Art.5 - Prin grija Compartimentului Cancelarie Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi inaintata Sefului Administratiei Judetene a
Finantelor Publice, Institutiei Prefectului Judetului Braila si unitatilor administrativ-teritoriale
din judet.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
DUMITREL PRICEPUTU

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.28
din 15 aprilie 2021
privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul în
curs, prin care s-au alocat fondurile necesare finanţării activităților aflate în gestiunea directă a Direcţiei
Serviciilor Publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
bugetului pe anul 2021 şi avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 2.600.000 lei și la cheltuieli în
sumă totală de 2.600.000 lei, din care 1.375.000 lei cheltuieli de personal și 1.225.000 lei cheltuieli cu bunuri
și servicii.
(2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2021 la venituri şi cheltuieli, pe capitole,
subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 30 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 26 posturi de personal contractual.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2021 ale Direcţiei Serviciilor Publice
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Se aprobă Planul achizițiilor publice al Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2021, potrivit anexei
nr.4.
Art.4.-Se aprobă Programul unitar al acțiunilor de combatere a vectorilor la nivelul orașului Ianca, potrivit
anexei nr.5.
Art.5.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2021, aprobate potrivit prevederilor art.1-3.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

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 bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca pe anul 2021.
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:
Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, bugetul Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local Ianca trebuie aprobat în acelaşi termen de 45 de zile
de la aprobarea bugetului de stat, aşa cum prevede art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale;
La fel cum spuneam şi anul trecut, se poate constata aceeaşi creştere continuă a
disciplinei financiare la această unitate, dar şi o oarecare dezvoltare, o creştere a veniturilor,
pusă şi pe seama recuperării arieratelor, unitatea reuşind şi în anul anterior să realizeze un
echilibru bugetar, ceea ce ne face să afirmăm din nou că aici continuă procesul de
îmbunătățire a activității;
Funcționarea și dezvoltarea acestei unităţi este asigurată din veniturile realizate din
activitatea de salubrizare, a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, administrarea
Staţiei de compost deşeuri biodegradabile, precum şi din administrarea bazei sportive.
Fundamentarea bugetului D.S.P. Ianca pe anul 2021 s-a făcut pe baza exerciţiului
financiar din anul 2020, ţinându-se cont şi de structura organizatorică.
Cu precizarea că numărul de personal este același ca anul anterior, vă rog să fiți de acord
cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
PROIECT

COMISIA LOCALĂ
FOND
H O DE
TĂR
Â R E FUNCIAR
A Nr.29 PRIMAPRIMA
din 15 aprilie 2021

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.3 şi art.5 din H.G.nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru
servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile H.G.nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
►dispoziţiile art.1 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte cu
dizabilități și persoanelor vârstnice;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul în
curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de Asistenţă Medico Socială (U.A.M.S.) Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu fundamentarea bugetului şi avizul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 1.640.000 lei și la cheltuieli în sumă totală
de 1.640.000 lei, din care 1.150.000 lei cheltuieli de personal și 490.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, potrivit anexei
nr.1.
(2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică a județului
Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului medical, cele provenite din
contribuţia persoanelor asistate, precum şi veniturile care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc.
Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr total de 25 posturi, personal contractual în aparatul propriu al
Unităţii de Asistenţă Medico Socială.
(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2021 ale Unităţii de Asistenţă Medico Socială
sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2021, aprobate potrivit prevederilor art.1-2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului 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:
Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, la fel ca şi cel al Direcţiei Serviciilor Publice,
bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea Consiliului local al orașului Ianca trebuie
aprobat în acelaşi termen de 45 de zile de la aprobarea bugetului de stat, aşa cum prevede art.39 alin.(6)
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Pentru anul 2021 bugetul U.A.M.S. Ianca este superior celui din anul anterior, în primul rând ca urmare
a creșterilor salariale ale personalului medical și implicit a standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unităţile de asistenţă medico-sociale, care sunt suportate de la bugetul de stat, iar în al doilea rând pentru că
au intervenit acele modificări în structura cheltuielilor materiale pe care le suportăm de la bugetul local pentru
secţia exterioară a Spitalului Făurei în pavilionul B, respectiv pentru utilitățile publice, așa cum ne-am angajat
la reînființarea secției;
Așadar, este obligatorie încadrarea în standardul de cost pentru serviciile sociale aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.459/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G.nr.426/2020
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și cu dispoziţiile art.2 din
H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective
din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și
persoanelor vârstnice;
În privinţa numărului de personal, nu sunt modificări față de anul trecut anul trecut când s-au restructurat
cele patru posturi și s-a disponibilizat personalul care asigura paza obiectivului, implementându-se ulterior
sistemul de supraveghere video.
La sumele alocate din bugetul local se vor adăuga cele transferate de Direcţia de Sănătate Publică Brăila,
pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului medical, cele provenite din
contribuţia persoanelor asistate, precum şi veniturile care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc.;
Fundamentarea bugetului U.A.M.S. Ianca pe anul 2021 s-a făcut pe baza exerciţiului financiar din anul
2020, ţinându-se cont şi de structura organizatorică despre care am vorbit mai sus.
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

P RFOND
O I E CFUNCIAR
T
COMISIA LOCALĂ DE
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.30
din 15 aprilie 2021

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2021.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5 alin.(1), art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2, art.3 și art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2021, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului
Ianca în anul 2021.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În conformitate cu dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006, Planul naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se întocmește
anual, fapt solicitat și prin adresa nr.468857/01.02.2010 de către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila;
Temeiul legal al adoptării acestei hotărâri îl constituie:
-dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispoziţiile art.3 şi art.4 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
-dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
Cu precizarea că principalele cheltuieli care urmează a fi făcute în anul 2021 pe linia situațiilor
de urgență vizează înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, pentru care s-a alocat suma
de 110.000 lei în bugetul local din acest an, în vederea achiziției a două noi sirene pentru Ianca
și Oprișenești, precum și achiziția modulelor radio de comandă pentru sirenele existente;
Vă rog să fiţi de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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
Â R E AFUNCIAR
Nr.31 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DERFOND
din 31 aprilie 2021
privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Petrea
Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales
pe lista Partidului Național Liberal-Filiala
Brăila
la alegerile locale
din data de 27 septembrie 2020.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►demisia domnului Petrea Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul
Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Național
Liberal-Filiala Brăila, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.13108/05.04.2021;
►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul constatator comun al primarului și secretarului general, precum şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Petrea Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei din data de 5 aprilie 2021.
(2) Consiliul local al oraşului Ianca declară vacant locul de consilier local în funcție ocupat de
domnul Petrea Ștefan, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului consilier
local supleant declarat ales pe lista de candidați a Partidului Național Liberal-Filiala Brăila, în
conformitate cu prevederile art.122 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă de îndată la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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

Nr.13108/06.04.2021

REFERAT CONSTATATOR
Subsemnaţii, Fănel George Chiriţă şi Alexandru Sterian, primarul și respectiv secretarul general al
oraşului Ianca, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind: constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcție al domnului Petrea Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales pe lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila la
alegerile locale din data de 27 septembrie 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,
adresăm rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi consiliului local să aprobe proiectul
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri o argumentăm astfel:
Sub nr.13108 din data de 5 aprilie 2021, a fost înregistrată demisia domnului Petrea Ștefan din
calitatea de consilier local în funcție în cadrul Consiliului local al orașului Ianca, ales în această calitate
pe lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;
În aceste condiții sunt aplicabile prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10)
și alin.(17) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul că pe ordinea de zi a primei şedinţe a consiliului local
desfăşurată după apariţia evenimentului, adică după depunerea demisiei, trebuie înscris proiectul de
hotărâre prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant, iar hotărârea trebuie adoptată în termen
de 30 de zile de la introducerea proiectului pe ordinea de zi.
În caz contrar, în maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru adoptarea hotărârii
consiliului local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se
realizează de către prefect, prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul
general al orașului.
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată pentru că, în orice
situație, demisia este un act unilateral de voință care nu trebuie aprobată și nici justificată, doar se ia act
de existența ei, iar validarea următorului consilier local supleant declarat ales pe lista acestui partid să se
realizeze de către Judecătoria Făurei în conformitate cu prevederile art.122 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Vă mulţumim !
P R I M A R,

SECRETAR GENERAL,

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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
DER FOND
FUNCIAR
HOTĂ
ÂREA
Nr.32 PRIMAPRIMA
din 15 aprilie 2021
privind: propunerea de schimbare a destinaţiei construcțiilor C2 și C3 din incinta Școlii gimnaziale
nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu»,
în scopul înființării unor activități
educaționale
de tipul IANCA
After School în cadrul proiectului
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
«Economie socială = Misiune socială».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 aprilie
2021;
Având în vedere:
►implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului «Economie socială =
Misiune socială», Cod SMIS 128587, promovat de Centrul de Informare și Documentare pentru
Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila și accesat la apelul de proiecte POCU/449/4/16
- Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, constând în înființarea a patru întreprinderi sociale de inserție potrivit prevederilor
Legii nr.219/2015 privind economia socială;
►adresa nr.933/26.03.2021 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», potrivit căreia în
incinta Școlii gimnaziale nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura liceului, sunt
două construcții care nu mai sunt utilizate în procesul de învățământ, pentru care s-a solicitat
închirierea de către una din întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului «Economie socială
= Misiune socială», în vederea organizării unei activități educaționale de tipul After School;
►cererea nr.13148/06.04.2021 a S.C. SofySchool S.R.L.- întreprindere socială înființată în
cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», cu sediul în orașul Ianca-str. Teilor nr.56,
prin care se detaliază investițiile care se vor realiza pentru modernizarea construcțiilor, precum și
activitățile educaționale care se vor desfășura în mod oneros în cadrul proiectului/misiunii sociale;
►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu
prevederile Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile
necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Științifice nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare;
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►acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» pentru
schimbarea destinaţiei construcțiilor C2 și C3 din incinta Școlii gimnaziale nr.1 din orașul Ianca,
str.Sărățeni nr.28, transpus în Hotărârea Nr.23/19.03.2021;
►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale construcțiilor,
precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei construcțiilor C2 și C3 din incinta Școlii
gimnaziale nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura Liceului Tehnologic «Nicolae
Oncescu», în scopul înființării unei activități educaționale de tipul After School în cadrul proiectului
«Economie socială = Misiune socială».
(2) Construcțiile prevăzute la alin.(1) sunt parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.7742,
Cvartal 16-Parcela 660, evidențiat la poziția nr. 206 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public al orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale construcțiilor sunt prevăzute în anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Schimbarea destinaţiei construcțiilor prevăzute la art.1 se face doar cu avizul conform
al Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.32/15.04.2021
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: propunerea de schimbare a destinaţiei construcțiilor C2 și
C3 din incinta Școlii gimnaziale nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul înființării unor activități educaționale de
tipul After School în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială».

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 documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Pentru consilierii locali care sunt la primul mandat, trebuie să-i informez că prin Hotărârea
Consiliului Local nr.81/08.11.2019 s-a aprobat parteneriatul orașului Ianca cu Centrul de
Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila, pentru
implementarea proiectului «Economia Socială = Misiune Socială», depus și acceptat la
finanțare în cadrul POCU/ 449/4/16 - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, constând în înființarea a patru
întreprinderi sociale de inserție în orașul Ianca, potrivit prevederilor Legii nr.219/2015 privind
economia socială;
Prin adresa nr.933/26.03.2021, Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» ne-a informat că în
incinta Școlii gimnaziale nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura liceului,
sunt două construcții care nu mai sunt utilizate în procesul de învățământ, pentru care s-a
solicitat închirierea de către una din întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului
«Economie socială = Misiune socială», în vederea organizării unei activități educaționale de
tipul After School;

De asemenea, prin scrisoarea nr.13148/06.04.2021, S.C. SofySchool S.R.L. întreprinderea socială înființată în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», cu
sediul în orașul Ianca-str. Teilor nr.56, care a cerut liceului închirierea celor două construcții,
s-a adresat și Consiliului Local cu aceeași solicitare, detaliind totodată investițiile care se vor
realiza pentru modernizarea construcțiilor, precum și activitățile educaționale care se vor
desfășura în mod oneros în cadrul proiectului/misiunii sociale;
Deși activitățile care se vor desfășura în acele clădiri sunt tot în domeniul învățământului,
dar sunt cu titlu oneros, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții serviciilor de specialitate din
cadrul Inspectoratului Școlar Județean și Ministerului Educației Naționale, s-a concluzionat că
se impune schimbarea destinației acestora, în conformitate cu dispoziţiile art.112 alin.(6) din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile Procedurii de elaborare a
avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată
prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016, cu modificările
și completările ulterioare;
Prin urmare, pentru că procedura obținerii avizului conform al ministerului de resort este
totuși una anevoioasă, dar și pentru a câștiga puțin timp extrem de prețios în etapele de
implementare a proiectului, vă rog să fiți de acord cu înscrierea acestui proiect de hotărâre pe
ordinea de zi și adoptarea lui în regim de urgență la ședința consiliului local din data de 15
aprilie 2021
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

Nr 13257/09.04.2021

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

RAPORT

Subsemnata, Georgiana TURCU, șef serviciu financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
În conformitate cu:
PRIMĂRIA
IANCA coroborate cu prevederile
- dispozițiile art.5 alin.(3) și (5) și
art.6 din Legea ORAŞULUI
bugetului de stat nr.15/2021,
art.1 alin.(2) lit.a), art.8, art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 alin.(4), art.39 alin.(6) și art.41 din Legea
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;;
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.43/24.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ
teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, în vederea susținerii programelor de dezvoltare locală, pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe
care localitățile nu le pot finanța din venituri proprii sau din sumele alocate pentru echilibrare;
- Decizia nr.4/15.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit, pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, respectiv pentru echilibrarea bugetelor locale în anul
2021;
- Decizia nr.5/31.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unităţi
a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea de bază a
unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021;
- dispozițiile art.181 și art.69 din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările ulterioare,
potrivit cărora autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din bugetul anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local, coroborate cu prevederile Ordinului M.T.S. nr.664/2018 privind finanţarea
din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare
Pe baza: - exerciţiului bugetar şi a indicatorilor economico-sociali din anul 2020, a repartiţiei sumelor
şi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi în baza actelor normative prin care
s-au reglementat sursele de venituri pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale.
Sub îndrumarea, coordonarea și dispoziția ordonatorului principal de credite, propun dezbaterii
publice și aprobării Consiliului local al orașului Ianca, următorul buget pe anul 2021:
Structura veniturilor şi a cheltuielilor
Secţiunea 1: - Venituri bugetare
Veniturile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă de 46.724.619 lei şi
se prezintă astfel:
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor şi pentru echilibrarea bugetelor locale
6.086.000 lei
b) cote și sume defalcate din impozitul pe venit
7.822.000 lei
c) subvenţii de la bugetul de stat
540.000 lei
d) venituri proprii
8.458.619 lei,
din care:
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d.1 bugetul local
d.2 bugetul Direcției Serviciilor Publice
d.3 bugetul Unității de Asistență Medico Socială
d.4 bugetele unităților de învățământ
d.5 bugetul local autofinanțare
e) venituri reportate din anii anteriori
f) Sume transferate U.A.M.S. pentru funcționare
g) Sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală
h) Sume alocate de CJ Brăila pentru cofinanțare proiecte
i) Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020
j) subvenții de la alte administrații (ANCPI) pentru lucrări de Cadastru Național
k) fondul social european

5.500.000 lei
2.600.000 lei
130.000 lei
38.619 lei
190.000 lei
2.888.000 lei
1.510.000 lei
10.100.000 lei
0 lei
10.100.000 lei
180.000 lei
1.850.000 lei

Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare
Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2021 sunt în sumă de
49.534.619 lei, din care 18.569.000 lei cheltuieli de funcţionare, autofinanțate în sumă totală de 4.546.619
lei şi 26.419.000 lei cheltuieli de dezvoltare, repartizate astfel:
a) autorităţi publice şi acţiuni externe
4.400.000 lei
b) alte servicii publice generale + imprumuturi
1.702.000 lei
c) tranzacţii privind datoria publică + comisioane și dobânzi
100.000 lei
d) ordine publică şi siguranţă naţională
817.000 lei
e) învăţământ
+ tichete gradinita
1.588.000 lei
f) sănătate
170.000 lei
g) cultură, recreere şi religie
1.490.000 lei
h) asigurări şi asistenţă socială
4.442.000 lei
i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
1.400.000 lei
j) protecţia mediului
1.060.000 lei
k)transporturi
1.400.000 lei
l) cheltuieli din autofinanțare
din care
1 Direcția Serviciilor Publice
2 Unitatea de Asistență Medico Socială
3 bugetul local
4 bugetele unităților de învățământ
m) cheltuieli de dezvoltare
n) cheltuieli de dezvoltare aferent anilor precedenți

4.546.619lei
2.600.000 lei
1.640.000 lei
268.000 lei
38.619 lei
23.609.000 lei
2.810.000 lei

Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2021, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar
la cheltuieli pe capitole, subcapitole este prevăzut în anexa nr.1.
Bugetul de autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2021 în sumă de 190.000 lei este prevăzut în
anexa nr.2.
Bugetul cheltuielilor de dezvoltare pentru anul 2021, este prevăzut în anexele nr 3 și 4.
La capitolul autorități publice, am prevăzut suma totală de 10.020.000 lei, care include cheltuieli de
personal în sumă de 3.300.000 lei, cheltuieli materiale necesare funcționării în condiții normale a instituției
în sumă de 1.100.000 lei, iar proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 suma de 5.070.000 lei, cheltuieli de dezvoltare 550.000 lei.
Finanţarea cheltuielilor pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se
asigură în limita sumei de 302.000 lei, din care 265.000 lei din venituri proprii și 37.000 lei din TVA. Suma
totală de 300.000 lei include 290.000 cheltuieli de personal și 12.000 lei cheltuieli materiale.
Tot la capitolul 54 - alte servicii publice generale, se asigură și suma de 1.400.000 lei necesară
rambursării totale a creditului pe termen lung contractat de UAT, iar la capitolul 55 – tranzacții privind
datoria publică, se asigură suma de 100.000 lei pentru comisioane și dobânzi aferente creditului iar suma
de 180.000 lei la dezvoltare o reprezintă transferuri către asociații de dezvoltare .
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Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se asigură în limita
sumei de 939.000 lei, din venituri proprii, pentru cheltuieli de personal este prevăzută suma de 650.000 lei
în care este inclusă și suma pentru asigurarea drepturilor de hrană, iar cheltuielile materiale în sumă de
167.000 lei, includ și cheltuieli pentru igienizarea spațiului în care își desfășoară activitatea, precum și
suma de 46.000 lei cheltuieli materiale pentru situații de urgență( inclusiv COVID-19), iar suma de 122.000
lei reprezentând cheltuieli de dezvoltare etc.
Referitor la cheltuielile materiale ce se alocă din bugetul orașului Ianca pentru unitățile de învățământ,
menționez că acestea trebuiesc folosite după cum urmează
- Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca primăria alocă –cheltuieli materiale în sumă de 65.000 lei,
7.000 lei pentru examinare medicală a cadrelor didactice, 6.000 lei cărți pentru premii, evaluare ARACIP 24.000 lei , burse elevi -220.000 lei ( 38.000 lei din bl), transport cadre didactice – 41.000 lei, CES –
102.000 lei din tva. Pentru investiții ordonatorul principal de credite dispune alocarea (repartizarea) sumei
de 570.000 lei dotări și reabilitări ce vor fi efectuate de Liceu, datorită faptului că toate clădirile sunt în
administrarea acestei instituții.
- La Liceul tehnologic Nicolae Oncescu se alocă suma de 90.000 lei pentru diverse cheltuieli materiale,
suma de 30.000 lei pentru transport cadre didactice, 80.000 lei pentru burse elevi (11.000 lei din bl), 2.000
lei pentru examinare medicală a cadrelor didactice, 5.000 lei cărți pentru premii, evaluare ARACIP -15.000
lei .
Finanțarea cheltuielilor la capitolul 66- sănătate în sumă totală de 330.000 lei, din care
cheltuielile salariale se asigură în totalitate în sumă de cca 130.000 lei din veniturile subvenționate de
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brăila pentru salarizarea personalului de specialitate, iar cheltuieli
materiale în sumă de 40.000 lei, cheltuielile de dezvoltare fiind în sumă de 160.000 lei.
Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi tineret se asigură în
limita sumei de 1.490.000 lei cheltuieli materiale din venituri proprii, pentru:
- Casa de cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion›› cu suma de 210.000 lei, din care cheltuieli de personal
în sumă de 150.000 lei și cheltuieli materiale în sumă de 60.000 lei,
- La căminele culturale se alocă suma de 1850.000 lei pentru cheltuieli materiale;
- Biblioteca orăşenească ‹‹Georgeta Crainic›› - 70.000 lei cheltuieli de personal în sumă de 50.000
lei și cheltuieli materiale în sumă de 20.000 lei,
- Sprijinirea cultelor - 500.000 lei;
- Activităţi sportive - 450.000 lei, din care 50.000 lei Cheltuieli materiale curente pentru bazele
sportive; Sumele alocate pentru activitățile sportive vor fi repartizate structurilor sportive de utilitate
publică prevăzute mai sus, pentru finanţarea de programe sportive, pe bază de contracte încheiate
între primar și aceste structuri, cu respectarea prevederilor legale.
- Activităţi cultural educative: cadouri pentru copii şi pomul de Crăciun - 60.000 lei; editarea
buletinului informativ anual - 5.000 lei, editare cărți-10.000 lei ;
Cheltuieli de capital - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 suma de 2.400.000 lei, cofinanțare 120.000 lei.
Finanţarea cheltuielilor la Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din subordinea
Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.640.000 lei, din care 1.510.000 lei din BL, iar suma
de 130.000 lei reprezentând contribuţia persoanelor asistate, din venituri proprii, 1.150.000 lei
cheltuieli de personal și 360.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.
În suma de 1.510.000 lei sunt incluse şi veniturile contractate cu Direcţia de Sănătate Publică a
judeţului Brăila pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului de
specialitate, în sumă de 420.000 lei.
Pentru anul 2021, la capitolul asistență socială se alocă suma de 4.442.000 lei ce include cheltuieli
de personal pentru personalul din cadrul direcției de asistență, asistenții persoanelor cu handicap și
indemnizațiile de însoțitor, în sumă de 2.800.000 lei din care suma de 2.269.000 din TVA, cheltuieli
materiale în sumă de 12.000 lei, iar ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se
asigură în limita sumei de 90.000 lei, din care 87.000 lei din TVA și 3.000 lei subvenții încălzire, ajutorul
social de urgenţă şi ajutorul social comunitar se asigură în limita sumei de 30.000 lei, din venituri proprii,
transferul către UAMS fiind de 1.510.000 lei.
Finanțarea capitolului 70- locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă totală de 1.620.000 lei, din
care 1.400.000 lei reprezentând cheltuieli materiale privind iluminatul public și dezvoltarea publică , ,
reparații instalații electrice- 200.000 lei, cheltuieli cu iluminatul festiv (achiziționare de ghirlande, etc)-
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150.000 lei, achiziționare de lămpi led pentru iluminatul public (în sumă de cca 161.000 lei), suma de
180.000 lei este prevăzută pentru lucrări de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de
cadastru și carte funciară, cărți funciare în sumă de 50.000 lei, reparații sisteme supraveghere -50.000 lei,
cheltuieli de dezvoltare în sumă de 220.000 lei.
Se alocă suma de 1.060.000 lei pentru decontarea lucrărilor efectuate de Direcţia Serviciilor Publice
Ianca din subordinea consiliului local, respectiv pentru serviciile publice de salubrizare, gestionarea
câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi, a staţiei de compost deşeuri biodegradabile şi a bazei
sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru››, inclusiv achiziția de arbori ornamentali în sumă de cca. 170.000 lei
La capitolul 84- transporturi, drumuri și poduri, străzi, am prevăzut suma de 1.400.000 lei în care
se includ cheltuieli cu achiziționarea de asfalt, pietriș, borduri, beton pentru reparat drumuri, parcări,
precum și achiziționarea de vopsea pentru marcaje rutiere, reparat drumuri și parcări, mastic rosturi,
reparații camere video, etc, cheltuieli de dezvoltare în sumă de 16.617.000lei în care se includ și proiecte
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 5.652.000
lei
Programul investiţiilor publice pe anul 2020, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, cu o valoare
totală de 26.419.000, este prevăzut în anexele nr. 3, 4 și 4a.
Anexele 3 și 4 conțin Informaţii privind programele de investiţii publice pe anul 2020, care trebuie
să respecte prevederile art. 42, 45 din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, acestea
fiind întocmite de ordonatorul principal de credite cu ajutorul personalului de specialitate din cadrul
serviciului de urbanism.
Așa cum s-a procedat în fiecare an, consiliului local trebuie să mandateze primarul, în calitate de
ordonator principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste
prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli
potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația validării acesteia de către consiliului local la proxima ședință.

Vă mulțumim!
Georgiana TURCU
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PROIECT
H O DE
T Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.33 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 15 aprilie 2021
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul fiscal anterior, calculată pe baza
indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 2022.
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,ORAŞULUI
întrunit în şedinţă IANCA
ordinară la data de 15 aprilie 2021;
PRIMĂRIA
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 2020 de 2,63%, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, actualizată
și publicată pe site-ul Institutului Național de Statistică;
►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 avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau
care sunt stabilite pe baza unor anumite cote/sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/
26.04.2018 cu anexele nr.1 și 2 ale acesteia, actualizate prin Hotărârile Consiliului Local nr.32/25.04.2019 și
nr.48/23.04.2020, se indexează cu 2,63% și se aplică începând cu anul 2022.
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 24,87 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 11,18 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 17,85 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 10,26 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 22,57 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: 226 lei pentru 0-10 mp; 339 lei
pentru 10,1-20 mp; 446 lei pentru 20,1-30 mp; 559 lei pentru 30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 4.473 lei
pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației
de funcționare este de 93 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 38 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 26,68 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 560 lei.
(2) Taxele speciale actualizate cu indexarea de 2,63% sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre și se aplică începând cu luna mai 2022, cu excepția taxelor pentru încheierea
contractelor de rezervare stabilite potrivit art.5, care se aplică începând cu anul 2022.
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.39/26.04.2018, se aplică în mod corespunzător și în anul 2022.
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 2022, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele
juridice, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în Monitorul
Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.33/15.04.2021
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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 2022.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea 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 publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică, rata medie
a inflației în anul 2020 a fost de 2,63%, ceea ce impune o indexare obligatorie a impozitelor și taxelor
locale pentru anul următor;
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.39/26.04.2018;
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 2022, datorat pentru întregul an de
către persoanele fizice și persoanele juridice, am propus în continuare acordarea bonificaţiei de 10%:
Având în vedere că textul art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, este unul imperativ-adică obligă la indexarea impozitelor și taxelor locale cu
rata inflației din anul anterior, până la data de 30 aprilie a fiecărui an;
Vă rog să fiţi de acord și cu înscrierea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi și adoptarea
lui în regim de urgență la ședința din data de 15 aprilie 2021, pentru a nu fi nevoiți să mai convocăm
încă odată consiliul local până la sfârșitul acestei luni.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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ANEXA
la H.C.L. Nr.33/15.04.2021

TAXELE LOCALE SPECIALE
aplicabile de la 01.05.2021
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……………………………………………………...…………....................................................……….5,00
2.-Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:
a)-bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni……………………………………………….....……………6,00
b)-porcine până la 6 luni, ovine şi caprine…………………………………………………………...……………4,00
c)-animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de 1 zi, de fiecare………………………………....……………...1,50
d)-pui de 1 zi, de fiecare pui…………………………………………………………………...………….………..0,50
3.-Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate
pe cont propriu, de fiecare m.p.………………………....……........................................................………….3,50
4.-Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie, de fiecare m.p. ocupat……..…..…10,00
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………………………………………........................................................………….………………..6,00
b)-mijloace de transport cu tracţiune mecanică, de fiecare mijloc de transport, inclusiv remorci de orice
fel……………………………………..........................................................…………………………………...12,00
c)-mijloace de transport cu tracţiune animală, de fiecare mijloc…....…………………………………………..6,00
Art.2.-Taxele prevăzute la art.1 se încasează de către administratorul pieţei, târgului şi oborului sau de către
împuterniciții 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, chioșcurilor, după caz, datorează următoarele taxe: ……........................………………….lei m.p./lună
a)-pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse……..……….…………………..…………..15,00
b)-pentru depozitarea de diverse materiale………………………………….………………..…………..……..2,00
c)-pentru confecționarea de produse………………………………………….……………………….…………6,00
Art.4.-Taxele prevăzute la art.1 şi 3 se datorează şi în cazul desfacerii ambulante a produselor.
Art.5.-(1) 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 15,00
lei m.p./an pentru persoanele fizice, respectiv de 18,00 lei m.p./an pentru persoanele juridice.
(2) Taxele prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu anul 2022.
Art.6.-Taxele pentru utilizarea locurilor publice nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei
sau a sediului pentru reparația 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…………………………………………....……………………………………………….. 250 lei /loc dublu
b)-zona 2…………………………………………………………...…………………....……………200 lei /loc dublu
c)-zona 3…………………………………………………………………………………....………...150 lei /loc dublu
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Art.8.-Taxe speciale pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane
a)-oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare……………………..…….....................…………………….....120 lei
b)-eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva primăriei……………..........…………...6 lei/pagină
c)-efectuarea măsurătorilor la terenurile din intravilan.....................................................................50 lei/imobil
d)-efectuarea măsurătorilor la terenurile din extravilan.....…………….......……................................…..5 lei/ha
Nota: Măsurătorile se fac la cerere și cu anexarea actului de proprietate.
e)-eliberarea în regim de urgență a certificatului fiscal…………....…………………………………………...35 lei
f)-furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor………...………...…....…35 lei/persoană
g)- eliberarea livretelor de familie/certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, pentru al doilea exemplar,
se va percepe o taxă specială de 35 lei/livret/certificat; începând cu al treilea exemplar 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: 60 lei pentru al treilea exemplar,
115 lei pentru al patrulea exemplar, 230 lei pentru al cincilea exemplar și următoarele;
h)- înregistrarea contractelor de arendă………………………………………….……..….….......…11 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, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire.................................150 lei/oră,
iar în perioada funcţionării sistemului de încălzire.............................................................................300 lei/oră
b)-Cămine culturale, pentru oraşul Ianca 250 lei/oră, respectiv 70 lei/oră pentru satele aparținătoare;
c)-Apartamentul oficial, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire.....................180 lei/24 ore,
iar în perioada funcţionării sistemului de încălzire........................................................…………..330 lei/24 ore.
Art.10.-(1) Preţurile biletelor pe mijloacele de transport în comun, pentru alte persoane decât elevii:
a)-pentru Ianca și satele Plopu, Perişoru, Oprişeneşti şi Berleşti ......................…..2,00 lei/persoană/călătorie;
b)-pentru satul Tîrlele Filiu………………..............................................………….…2,50 lei/persoană/călătorie;
(2) Pensionarii şi şomerii cu pensia/indemnizația de şomaj sub 800 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………………..160 lei/oră;
f)-buldozer………….……….210 lei/oră;
b)-buldoexcavator..…………125 lei/oră;
g)-volă…………………….....260 lei/oră;
c)-tractor cu tocător…………125 lei/ha;
h)-autobuz…………..……….....6 lei/km;
d)-autocamion……………..……6 lei/km;
e)-mașină pentru împrăștiat gunoi de origine animală……….………..……210 lei/ha, chiriașul având obligația
de a asigura transportul și încărcarea gunoiului în utilajul de împrăștiere a gunoiului;
Art.12.-Taxele speciale pentru utilizarea terenului sintetic de fotbal şi a bazinului de înot din cadrul
Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru:
a)-pentru utilizarea terenului în perioada de funcţionare a instalaţiei de nocturnă...............................60 lei/oră;
b)-pentru utilizarea terenului în afara perioadei de funcţionare a instalaţiei de nocturnă.....................40 lei/oră;
Pentru copii şi elevi se percepe jumătate din taxele prevăzute la lit.a) şi b).
c)-pentru utilizarea bazinului de înot de către copiii şi elevii cu vârsta de până la 16 ani......................10 lei/zi.
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………….......…...……………….……………….………...………25 lei;
b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din.. sectorul agricol……………….....…...…..…..…..30 lei;
c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren..........................................................................……….…….50 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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Liviu DRAGOMIR

Alexandru STERIAN
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C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA
PROPUNERE
pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 15.04.2021.
Având în vedere:
►demisia domnului Petrea Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul Consiliului
local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 27.09.2020, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub
nr.13108/05.04.2021;
►dispoziţiile art.204 alin.(6) și alin.(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind
Codul administrativ, potrivit cărora, în caz de demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local şi vacantarea locului se realizează printr-o hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului,
adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului;
►adresa nr.933/26.03.2021 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», potrivit căreia în incinta Școlii
gimnaziale nr.1 din orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflată în structura liceului, sunt două construcții care nu
mai sunt utilizate în procesul de învățământ, pentru care s-a solicitat închirierea de către una din
întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», în vederea
organizării unei activități educaționale de tipul After School;
►faptul că închirierea celor două construcții presupune schimbarea destinației lor, care se face doar pe
baza avizului conform al Ministerului Educației Naționale, după o procedură destul de anevoioasă;
Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de
15.04.2021 și adoptarea în regim de urgență a:
1.-Proiectului de hotărâre nr.31 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcție al domnului Petrea Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei,
consilier local ales pe lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat comun constatator: primar și secretar general;
2.-Proiectului de hotărâre nr.32 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcție al domnului Petrea Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei,
consilier local ales pe lista Partidului Național Liberal-Filiala Brăila la alegerile locale din data de 27
septembrie 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; memoriu justificativ: serviciul de urbanism;
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

