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COMISIA LOCALĂ
PRIMAPRIMA
D I S DE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.55
din 20 ianuarie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 30 ianuarie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului
Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 30 ianuarie 2020, ora
la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
2.-Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/06.01.2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; rapoarte: directorii unităților de învățământ, precum
și avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila;
4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație
al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Directorul Liceului «Constantin Angelescu»;
5.-Proiect de hotărâre privind propunerea pentru calificativul la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în
anul 2019;
-iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: compartiment resurse umane;
6.-Diverse.
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 27.01.2020, ora 1600.
Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea
de zi pe data de 28 ianuarie 2020, ora 15,00 la sediul Consiliului Local.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului general.
1500,

P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.2
din 30 ianuarie 2020
privind: aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri
PRIMĂRIA
din domeniul public sau privat
al orașuluiORAŞULUI
administrat de IANCA
consiliul local.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
ianuarie 2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.303-362 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, coroborate
cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►necesitatea actualizării cu rata inflației a preţurilor minime de pornire a licitaţiilor publice
pentru închirierea sau concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al orașului,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2013, în vederea amplasării de construcții
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și avizul comisiei
de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a), art.303-362 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri
din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării
de construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor
activități economice, după cum urmează:
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a.-Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor, potrivit Anexei
nr.1;
b.-Instrucțiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie
publică a terenurilor, cu fișa de date, declarația și oferta financiară, potrivit Anexei nr.2;
c.-Contractul de închiriere, potrivit Anexei nr.3;
d.-Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor, potrivit
Anexei nr.4;
e.-Instrucțiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin
licitaţie publică a terenurilor, cu fișa de date, declarația și oferta financiară, potrivit Anexei
nr.5;
f.-Contractul de concesionare, potrivit Anexei nr.6;
Art.2.-Se actualizează, cu indicele de inflație și în conformitate cu rapoartele de evaluare
a terenurilor din U.A.T Oraș și satele aparținătoare, preţurile minime de pornire a licitaţiilor
publice pentru închirierea sau concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al
orașului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2013, în vederea amplasării de
construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor
activități economice, potrivit Anexei nr.7.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
serviciul de urbanism şi cadastru şi serviciul financiar contabil.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Art.5.-Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.2/30.01.2020
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În a doua parte a anului trecut am înregistrat foarte multe cereri pentru închirierea de terenuri în
vederea amplasării provizorii de garaje auto, în zona blocurilor F1-F4 unde am achiziționat acel
teren, precum și în zona fostei cantine a fabricii de zahăr, unde am asigurat alternative proprietarilor
de autoturisme după ce am ridicat garajele de la toate incintele blocurilor;
De asemenea, am primit și câteva cereri pentru atribuirea de terenuri în folosință gratuită (potrivit
Legii nr.15/2003) sau concesionarea de terenuri în vederea construirii de locuințe în lotizările
aprobate prin Planurile Urbanistice pe străzile Viilor, Rozelor și Zorilor din orașul Ianca, respectiv din
satele Plopu și Perișoru, dar și cereri pentru dezvoltarea unor activități economice în incinta fostelor
CAP-uri din orașul Ianca și din satele aparținătoare Plopu, Perișoru și Oprișenești;
După cum știți, tot în a doua parte a anului trecut a intrat în vigoare și Codul administrativ prin
care s-au stabilit noi reguli în procedurile de închiriere sau concesionare a imobilelor din domeniul
public sau privat al unităților administrativ teritoriale;
Din aceste considerente se impune actualizarea documentației-cadru (caiete de sarcini,
instrucțiuni pentru ofertanți, contracte, fișe de date și alte formulare) pentru punerea în acord cu noile
prevederi privind valorificarea patrimoniului local, concomitent și cu actualizarea prețurilor minime
de pornire a licitațiilor publice, pe localități și zone.
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de acord cu
adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 2/30.01.2020

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
CAIET DE SARCINI
privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

1.Informaţii generale privind obiectul inchirierii:
1.1. Obiectul inchirierii îl constituie terenul intravilan în suprafaţă de …….
situat în ………………….. ,oraş Ianca, judeţul Brăila;
- terenul este în domeniul public/privat al oraşului administrat de Consiliului Local Ianca;
- zona în care este situat terenul dispune/nu dispune de utilităţi tehnico edilitare
1.2. Destinaţia terenului conform aprobării Consiliului local este de teren curţi construcţii;
1.3. Condiţii de exploatare a terenului .
Chiriasul este obligat să realizeze obiectivul propus
1.4. Chiriasul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii imobilele, pe toată durata desfăşurării inchirierii;
1.5. Este interzisă subinchirierea terenului;
1.6. Durata inchirierii este de ……. de ani, cu drept de prelungire anuală a contractului de închiriere prin
act adițional, sub condiția achitării anticipate a chiriei și a taxei;
1.7. Chiria minimă este de …………/mp/an.
1.8. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea chiriei pe un an şi poate fi achitată în
numerar la casieria Primăriei oraşului Ianca sau prin ordin de plată la Trezoreria Ianca cod fiscal
4874631, cont RO56TREZ1545004XXX000272;
Ofertantului căruia i se atribuie contractul de inchiriere i se transferă garanţia în contul primei rate.
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la
data depunerii cererii de restituire.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data convocării pentru încheierea
contractului de inchiriere;
c) în cazul respingerii/excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii
criteriilor de eligibilitate.
2.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
2.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de inchiriere40 de zile.
3. Condiţii generale ale inchirierii
3.1 Terenul are destinaţia curti construcţii, şi va fi folosit în scopul pentru care a fost inchiriat.
3.2 Chiriasul va respecta normele de protecţie a mediului impuse de legile în vigoare.
3.3 Terenul inchiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost
inchiriat, eventualele schimbări de destinaţie nu sunt permise,decât prin hotărârea consiliului local.
3.4 Terenul inchiriat nu va putea fi subinchiriat.
3.5 Terenul se inchiriaza pe perioada de …….. de ani, in conformitate cu hotarârea consiliului local de
aprobare a inchirierii.
3.6 Chiria rezultată în urma licitaţiei se indexează anual cu indicele de inflaţie.
4. Caracteristicile investiţiei
4.1. Investiţia se va realiza in conformitate cu Hotararea Consiliului local.
5. Încetarea inchirierii
5.1 Încetarea inchirierii prin expirarea duratei
5.1.1 La termenul de încetare a inchirierii, chiriasul are obligaţia de a preda terenul ce a făcut obiectul
contractului gratuit şi libere de orice sarcini.
5.1.2 Chiriasul va prezenta dovada eliberării de orice sarcini a terenului după care, între proprietar şi
chirias, se va întocmi un proces verbal de predare a terenului.
5.2 Încetarea inchirierii prin răscumpărare

5.2.1 Pentru cazurile de interes public.Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de
autoritatea orăşenească sau prin Hotărâre a Guvernului/Consiliului Judeţean.
5.3 Încetarea contractului prin retragere
5.3.1 Inchirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriasul nu respectă obligaţiile
asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
5.3.2 Inchirierea se retrage şi în cazul în care chiriasul nu a început execuţia lucrărilor in termen de 6 luni
de la data inchirierii.
5.3.3 Proprietarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale chiriasului, cu
precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de
30 zile de la notificare, dacă chiriasul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
5.4 Încetarea inchirierii prin renunţare
5.4.1 Chiriasul poate renunţa la inchiriere în cazul în care din cauze obiective, justificate, apare
imposibilitatea exploatării acestuia şi numai după verificarea celor semnalate.
5.4.2 Forţa majoră exonerează de răspundere ambele parţi. În cazul in care durează mai mult de un an,
proprietarul îşi rezervă dreptul de denunţare unilaterală a contractului.
6. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului, sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti.
7. Dispoziţii finale
7.1 Drepturile şi îndatoririle parţilor se stabilesc prin contract.
7.2 Chiriasul este obligat de a asigura, pe perioada inchirierii, continuitatea activităţii în scopul căreia a
fost inchiriat terenul.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de inchiriere,

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERVICIUL URBANISM CADASTRU,
DOGARESCU MIOARA
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ANEXAPRIMAPRIMA
NR. 2 LA H.C.L. NR. 2/30.01.2020
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
INCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

1. Prorietar:
Consiliul local oraşului Ianca, str. Calea Brăilei,nr.27, cod fiscal 4874631, tel.0239668178;
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitaţia pentru concesionarea terenului poate participa orice persoană juridică sau persoane fizică
română sau străină.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie
doar data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul inchirierii şi adresa
proprietarului, fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor
juridice, pe lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990,
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- copie carte de identitate
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local privind plata taxelor şi impozitelor
locale, original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu semnătura în original (extras din documentaţia de
atribuire), completat conform rubricaţiei;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului
Ianca, pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care
face dovada depunerii ofertei.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Proprietarul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai
repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări
din partea acesteia.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Solicitările
de clarificări se vor face în timp util, astfel încât să nu se depăşească termenele prevăzute în alin. următor.
Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare
solicitată, într-o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări; Răspunsul se
transmite cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele
interesate care au obţinut, în condiţiile prezentului regulament, documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări.

2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
În ziua de ………..__20… ora _........ la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii
comisiei de evaluare.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna
declaraţiile de confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul
că plicurile exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea
lipită a acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia. În urma
analizării ofertelor de către comisia de evaluare,pe baza criteriilor de eligibilitate, se întocmesc procese
verbale de evaluare în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura de atribuire. La finalul evaluării se va întocmi
Raportul procedurii . Rezultatul procedurii va fi comunicat ofertanților participanți la procedură.
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate
începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului
procedurii,cu ofertantul declarat câștigător.
.
3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de inchiriere40 de zile.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de
valabilitate, până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se
pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care după atribuirea contractului de inchiriere, chiriasul nu se prezintă la
data şi locul anunţat pentru încheierea contractului, în acest caz anulându-se şi adjudecarea licitaţiei.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de proprietar;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanţi a adjudecării inchirierii:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu care se va
transmite şi data când chiriasul se va prezenta pentru încheierea contractului.
3.5 Modul de adjudecare a ofertelor:
Oferta câştigătoare va fi cea care va obține cel mai mare punctaj. În caz de oferte egale se va lua în
considerare criteriul “cel mai mare nivel al chiriei”.
3.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate
începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără semnătură în original nu va fi luat în considerare,
procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 oferte eligibile.
4.2..Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
- Mircescu Mircea - viceprimar – preşedinte
- Lupu Florea– consilier local – membru
- Dogărescu Mioara – şef serviciu urbanism – membru
- Predescu Dorina – consilier juridic – membru
- Ciucă Mioara – consilier economic - secretar

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERV. URBANISM CADSTRU,
DOGARESCU MIOARA

Anexa nr.1 la Instrucțiunile pentru ofertanți
FIȘA DE DATE
privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor
A.
B.
C.
D.

CUPRINS
Introducere
Modul de prezentare al ofertelor
Deschiderea și Evaluarea Ofertelor
Formulare

INTRODUCERE
A.1. Informații privind autoritatea contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca, Județul Brăila;
Adresă: str.Calea Brăilei nr.27,oraș Ianca, județ Brăila, telefon: 0239/668178 și fax: 0239/668178, e-mail:
primaria.ianca@yahoo.com.
A.2. Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau persoanele fizice interesate să depună
oferte în vederea atribuirii contractului de închiriere în scopul ………………………………
A.3. Legislație aplicabilă
-O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil;
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
A.4. Valoarea estimată
Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este
lei/lună, la care se adăugă taxa pe teren potrivit
prevederilor Codului fiscal;
Prețul chiriei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor
comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.
A.5. Durata contractului
Durata închirierii este de ………. ani.
A.6. Criteriile de atribuire:
Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt:
a)-cel mai mare nivel al chiriei..……………………………65puncte
b)-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor……… 15puncte
c)-protecţia mediului înconjurător………………………… 10puncte
d)-condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat……10 puncte
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
I. Documente de Calificare
II Propunere Financiară
I.-Documente de Calificare
Nr.
crt.
1
2.

3.
4.
5.

Denumire document
Declarație de participare Anexa nr.2 la Instrucțiuni pentru ofertanți
Carte de identitate (copie )-persoane fizice
Certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de
30 de zile;certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată; (persoane juridice )
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat
al statului
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local
Dovada plății taxelor privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare
și caietul de sarcini

X
X

X
X
X

Ofertele se redactează în limba română.
-Ofertele se depun la sediul Primăriei orașului Ianca, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora;
-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să
conţină documentele de calificare;
-Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care are
caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
autoritatea contractantă;
-Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL",
precum și semnătura autorizată persoanele juridice).
IMPORTANT: Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana fizică sau juridică, care a fost desemnată
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat
contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de
la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie
II. Propunerea Financiară
1. - În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu semnătura în original (extras din
documentaţia de atribuire Anexa nr.3 la Instrucțiuni pentru ofertanți), completat conform
rubricaţiei;
-Perioada de valabilitate a ofertelor se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul
încheierii contractului de concesiune -40 de zile.
C. DESCHIDEREA ȘI EVALUARE A OFERTELOR
În ziua de
ora _
la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii comisiei
de evaluare.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna
declaraţiile de confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul
că plicurile exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea
lipită a acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia. În urma
analizării ofertelor de către comisia de evaluare,pe baza criteriilor de eligibilitate,se întocmesc procese
verbale de evaluare în care se menționează ofertele valabile,ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura de atribuire. La finalul evaluării se va întocmi
Raportul procedurii .Rezultatul procedurii va fi comunicat ofertanților participanți la procedură.
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate
începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului
procedurii,cu ofertantul declarat câștigător
P R I M A R,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERVICIUL DE URBANISM,
DOGARESCU MIOARA

Anexa nr.2 la Instrucțiunile pentru ofertanți

DECLARAŢIE

Subsemnatul __________________ cu domiciliul/sediul
în______________________
_________________declar pe proprie răspundere că sunt de acord să particip la
licitaţia
organizată de Consiliul local al oraşului Ianca, în vederea închirierii terenului în
suprafaţă de ……. mp situat în intravilanul oraşului Ianca,str……….., judeţul
Brăila, pentru realizarea obiectivului…………. în condiţiile stabilite de
documentaţia de licitaţie.
1. Subsemnatul,
/……………………………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) în calitate de ofertant, declar pe
propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații (art. 326 Cod
penal), că nu mă aflu în nici una dintre următoarele situații:
- nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, nu mă aflu deja
în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
- Nu sunt în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu
instituțiile subordonate;

Semnătura,

Anexa nr.3 la Instrucțiunile pentru ofertanți

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul, ..........................................................................................
(denumirea firmei şi calitatea reprezentanților legali/numele ofertantului), în
conformitate cu prevederile şi cerințele solicitate oferim pentru închirierea
imobilului :……………..
suma de....... …………
LEI/ lună (suma în litere şi în cifre).
Valabilitatea ofertei este de..................... zile.

Data

Ofertant,
Nume, semnatură

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

AnexaPRIMAPRIMA
nr.3 la H.C.L. nr.2/30.01.2020
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
CONTRACT DE INCHIRIERE

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

I. Părţile contractante
Intre consiliul local IANCA, cu sediul în judeţul BRAILA, oraşul IANCA str. CALEA BRAILEI, nr.27,
reprezentat prin FANEL GEORGE CHIRITA, având funcţia de PRIMAR în calitate de proprietar, pe de o parte,
Si
- în calitate de utilizator,(chiriaș) pe de alta parte .
la data de
, la sediul proprietarului; oraş IANCA, str. CALEA BRAILEI, nr. 27 , ca urmare a
Hotărârii Consiliului Local al orașului Ianca nr. și a procesului verbal de licitație nr. ,s-a încheiat
prezentul contract de închiriere.
II. Obiectul contractului de închiriere
Art. 1
(1) Obiectul contractului îl reprezintă :
(2) Obiectivele chiriaşului sunt:
(3) In derularea contractului de închiriere, se va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur:
b) bunurile proprii: .
III. Termenul
Art. 2 (1) Terenul se inchirieaza pe o perioada de
ani, începând de la data de
, cu drept de
prelungire în condițiile legii;
IV. Chiria
Art. 3 Chiria este de
lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului Fiscal.
Chiria se va indexa anual in funcţie de rata inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regionala de Statistica
Brăila si se plăteşte la termenele prevăzute ce Codul fiscal, pentru plata impozitului pe teren.
V. Plata chiriei
Art. 4 Plata chiriei se face prin conturile:
casieria unității :
Primăria orașului Ianca - in numerar;
contul proprietarului : nr. …………………………..
deschis la Banca :
TREZORERIA IANCA ;
Pentru neplata in termen a chiriei si taxei se datorează dobânzi si penalități de întârziere potrivit Legii pentru
creanţele bugetare.
VI. .Drepturile părţilor
Drepturile chiriaşului
Art. 5 (1) Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate
publică ce fac obiectul contractului de închiriere.
(2) Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul chiriei, potrivit naturii bunului şi
obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de închiriere.
Drepturile proprietarului
Art. 6 (1) Proprietarul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de
chiriaş.
(2) Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere,
din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.
VI.

Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini
Obligaţiile chiriaşului
Art. 7 (1) Chiriaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a
bunurilor proprietate privată care fac obiectul chiriei, potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar.

(2 Chiriaşul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul chiriei.
(3) Chiriaşul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul chiriei.
(4) Chiriaşul este obligat să plătească chiria si impozitul pe teren potrivit prevederilor Codului Fiscal;
(5) Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului
de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii
privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.)
(6) La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, chiriaşul este obligat să restituie proprietarului,
bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(7) Chiriaşul se obligă să plătească - % din prima de asigurare.
(8) Alte clauze.
Obligaţiile proprietarului
Art. 8
(1) Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
închiriere.
(2) Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute
expres de lege.
(3) Proprietarul este obligat să notifice chiriaşului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
chiriaşului.
VII.
Încetarea contractului de închiriere
Art. 9
(1) Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către proprietar, cu plata
unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere de către proprietar, cu plata unei
despăgubiri în sarcina chiriaşului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere de către chiriaş, cu plata unei
despăgubiri în sarcina proprietar;
g) alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de
lege.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere bunurile ce au fost utilizate de chiriaş în derularea
contractului vor fi repartizate după cum urmează:
a) bunuri de retur –
b) bunuri proprii – .
VIII.
Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între
Proprietar si chiriaş
Art.10- Responsabilităţile de mediu cad in sarcina chiriaşului.
IX.
Răspunderea contractuală
Art. 11 - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de închiriere atrage
răspunderea contractuală a părţii în culpă.
X.
Litigii
Art. 12 - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se
realizează de către instanțele Judecătorești competente ,din raza teritorială a concedentului.
XI.
Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)
Art. 13 XII.
Definiţii
Art. 14 - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de închiriere, se înţelege o împrejurare externă cu
caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi
absolut imprevizibilă.
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu
implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.
Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 3 exemplare.

PROPRIETAR,

CHIRIAŞ ,

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

ANEXA
NR.4 LA HCL NR.2/30.01.2020
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA
CAIET DE SARCINI
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

1.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
1.1. Obiectul concesiunii îl constituie terenul intravilan în suprafaţă de ……. situat în str……. ,oraş Ianca,
judeţul Brăila;
- terenul este în domeniul public/ privat al oraşului administrat de Consiliului Local Ianca;
- zona în care este situat terenul dispune /nu dispune de utilităţi tehnico edilitare: energie electrică;
1.2. Destinaţia terenului conform aprobării Consiliului local este de teren curţi construcţii;
1.3. Condiţii de exploatare a terenului .
Concesionarul este obligat să realizeze obiectivul propus …………...
De asemenea concesionarul este obligat ca în termen de 1an de la data încheierii contractului de
concesiune să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă lucrările de execuţie pentru obiectivul propus.
1.4. Concesionarul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii imobilele construite, precum şi desfăşurarea
activităţii pe toată durata desfăşurării concesiunii;
1.5. Este interzisă subconcesionarea sau închirierea terenului concesionat;
1.6. Durata concesiunii este de 49 de ani de la data semnării contractului de concesiune,în conformitate cu
prevederile art.306, alin. (10 )din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
1.7. Redevenţa minimă este de ……… lei/mp/an, potrivit Hotărârii Consiliului local.
1.8. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea redevenţei anuale şi poate fi achitată în
numerar la casieria Primăriei oraşului Ianca sau prin ordin de plată la Trezoreria Ianca cod fiscal
4874631, cont RO56TREZ1545004XXX000272;
Ofertantului căruia i se atribuie contractul de concesiune i se transferă garanţia în contul primei rate.
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la
data depunerii cererii de restituire.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data convocării pentru încheierea
contractului de concesionare;
c) în cazul respingerii/excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii
criteriilor de eligibilitate.
2.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
2.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de
concesionare-40 de zile.
3. Condiţii generale ale concesiunii
3.1 Terenul are destinaţia ………. şi va fi folosit în scopul pentru care a fost concesionat.
3.2 Concesionarul va respecta normele de protecţie a mediului impuse de legile în vigoare.
3.3 Terenul concesionat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost
concesionat
3.4 Terenul concesionat nu va putea fi subconcesionat.
3.5 Concesionarul nu poate închiria terenul concesionat.
3.6 Terenul se concesionează pe perioada de 49 de ani, in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ.
3.7 Redevenţa rezultată în urma licitaţiei se indexează anual cu indicele de inflaţie.
4. Caracteristicile investiţiei
4.1. Investiţia se va realiza in conformitate cu certificatul de urbanism si autorizaţia de construire.

4.2. Lucrările de execuţie a construcţiei vor fi începute în maxim 1 an de la data încheierii contractului de
concesiune şi se vor finaliza în termenul prevăzut de autorizația de construire.
4.3. Contravaloarea lucrărilor de proiectare, avizare, autorizare şi construire se suportă în totalitate de
concesionar.
5. Încetarea concesiunii
5.1 Încetarea concesiunii prin expirarea duratei
5.1.1 La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda terenul ce a făcut
obiectul contractului de concesiune si cele ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de el,
gratuit şi libere de orice sarcini.
5.1.2 Concesionarul va prezenta din partea Administraţiei Financiare Ianca dovada eliberării de orice
sarcini a terenului concesionat, după care, între concedent şi concesionar, se va întocmi un proces verbal
de predare a terenului cât şi a eventualelor bunuri dobândite pe perioada concesiunii şi destinate
concesiunii.
5.2 Încetarea concesiunii prin răscumpărare
5.2.1 Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând
despăgubirea corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată si efectivă. Cazul
de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea orăşenească sau prin Hotărâre a
Guvernului/Consiliului Judeţean.
5.2.2 Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării, urmează a se adresa instanţei de judecată
competente.
5.3 Încetarea contractului prin retragere
5.3.1 Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu respectă
obligaţiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
5.3.2 Concesiunea se retrage şi în cazul în care concesionarul nu a început execuţia lucrărilor la obiectivul
de investiţii in termen de 1 an și nu a finalizat lucrările în termenul stabilit în autorizația de construire.
5.3.3 Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu
precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de
30 zile de la notificare, dacă concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
5.4 Încetarea concesiunii prin renunţare
5.4.1 Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul în care din cauze obiective, justificate, apare
imposibilitatea realizării investiţiei şi exploatării acesteia şi numai după verificarea celor semnalate.
5.4.2 Forţa majoră exonerează de răspundere ambele parţi. În cazul in care durează mai mult de un an,
concedentul îşi rezervă dreptul de denunţare unilaterală a contractului.
6. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului, sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti.
7. Dispoziţii finale
7.1 Drepturile şi îndatoririle parţilor se stabilesc prin contract.
7.2 După concesionare, realizarea obiectivului de investiţii se va face numai pe baza unui proiect legal
avizat şi aprobat,precum şi a autorizaţiei de construire emisă de organele competente conform Legii
50/1991, republicată cu modificările ulterioare.
7.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si funcţionarea investiţiei, privesc pe
concesionar.
7.4 Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea acordului de la
deţinătorii acestora, privesc pe concesionar.
7.5 Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionării, continuitatea activităţii în scopul
căreia a fost concesionat terenul.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

1. Concedent:
Consiliul local oraşului Ianca, str. Calea Brăilei,nr.27, cod fiscal 4874631, tel.0239668178;
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitaţia pentru concesionarea terenului poate participa orice persoană juridică sau persoane fizică
română sau străină.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie
doar data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul concesiunii şi adresa
concedentului, fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor
juridice, pe lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990,
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare (în copie şi original), copia rămânând în dosarul
concesiunii;
- copie carte de identitate
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local privind plata taxelor şi impozitelor
locale, original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă/oferta financiară cu semnătura în original (extras din
documentaţia de atribuire), completat conform rubricaţiei;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului
Ianca, pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care
face dovada depunerii ofertei.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
Concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai
repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări
din partea acesteia.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Solicitările
de clarificări se vor face în timp util, astfel încât să nu se depăşească termenele prevăzute în alin. următor.
Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare
solicitată, într-o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări; Răspunsul se
transmite cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele
interesate care au obţinut, în condiţiile prezentului regulament, documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări.

2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
În ziua de _
___20
ora ____ la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii
comisiei de evaluare.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna
declaraţiile de confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul
că plicurile exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea
lipită a acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia. În urma
analizării ofertelor de către comisia de evaluare,pe baza criteriilor de eligibilitate, se întocmesc procese
verbale de evaluare în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura de atribuire. La finalul evaluării se va întocmi
Raportul procedurii de concesiune. Rezultatul procedurii va fi comunicat ofertanților participanți la
procedură. Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile
calculate începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
Încheierea contractului de concesiune se face în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului
procedurii,cu ofertantul declarat câștigător.
3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de
concesionare-40 de zile.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de
valabilitate, până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se
pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care după atribuirea contractului de concesiune, concesionarul nu se
prezintă la data şi locul anunţat pentru încheierea contractului de concesiune, în acest caz anulându-se şi
adjudecarea licitaţiei.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de concedent;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanţi a adjudecării concesiuni:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului de concesiune a terenului se face de către organizator, în
scris, ocazie cu care se va transmite şi data când concesionarul se va prezenta pentru încheierea contractului
de concesiune.
Actul de concesionare se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate imobiliară, în
termenul stabilit de lege de la data adjudecării.
3.5 Modul de adjudecare a ofertelor:

Oferta câştigătoare va fi cea care va obține cel mai mare punctaj. În caz de oferte egale se va lua
în considerare criteriul “cel mai mare nivel al redevenței”.

3.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate
începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă (oferta financiară) fără semnătură în original nu va fi luat în considerare,
procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 (două) oferte eligibile.
Drepturile, obligaţiile şi clauzele concesiunii sunt cele prevăzute în contractul de concesiune cadru.
4.2..Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
- Mircescu Mircea - viceprimar – preşedinte
- Lupu Florea – consilier local – membru
- Dogărescu Mioara – şef serviciu urbanism – membru
- Predescu Dorina – consilier juridic – membru
- Ciucă Mioara – consilier economic – secretar
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Anexa nr.1 la Instrucțiunile pentru ofertanți
FIȘA DE DATE
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor
A.
B.
C.
D.

CUPRINS
Introducere
Modul de prezentare al ofertelor
Deschiderea și Evaluarea Ofertelor
Formulare

INTRODUCERE
A.1. Informații privind autoritatea contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca, Județul Brăila;
Adresă: str.Calea Brăilei nr.27,oraș Ianca, județ Brăila, telefon: 0239/668178 și fax: 0239/668178, e-mail:
primaria.ianca@yahoo.com.
A.2. Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau persoanele fizice interesate să depună
oferte în vederea atribuirii contractului de concesiune în scopul ………………………………
A.3. Legislație aplicabilă
-O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil;
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
A.4. Valoarea estimată
Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este
lei/lună, la care se adăugă taxa pe teren potrivit
prevederilor Codului fiscal;
Prețul redevenței, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.
A.5. Durata contractului
Durata concesiunii este de 49 de ani.
A.6. Criteriile de atribuire:
Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt:
a)-cel mai mare nivel redevenței..………………………………… 65puncte
b)-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor……………… 15puncte
c)-protecţia mediului înconjurător………………………………… 10puncte
d)-condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat…… 10puncte
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
I. Documente de Calificare
II. Propunere Financiară
I.

Documente de Calificare

Nr.
crt.
1
2.

3.
4.
5.

Denumire document
Declarație de participare Anexa nr.2 la Instrucțiuni pentru ofertanți
Carte de identitate (copie )-persoane fizice
Certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de
30 de zile;certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată; (persoane juridice )
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat
al statului.
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local.
Dovada plății taxelor privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare
și caietul de sarcini

X
X

X
X
X

Ofertele se redactează în limba română.
-Ofertele se depun la sediul Primăriei orașului Ianca, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora;
-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să
conţină documentele de calificare;
-Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care are
caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
autoritatea contractantă;
-Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL",
precum și semnătura autorizată, în cazul persoanelor juridice).
IMPORTANT: Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana fizică sau juridică, care a fost desemnată
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat
contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de
la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie
II. Propunerea Financiară
1. - În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu semnătura în original (extras din
documentaţia de atribuire Anexa nr.3 la Instrucțiuni pentru ofertanți, completat conform
rubricaţiei;
-Perioada de valabilitate a ofertelor se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul
încheierii contractului de concesiune -40 de zile.
C. DESCHIDEREA ȘI EVALUARE A OFERTELOR
În ziua de
ora _
la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii comisiei
de evaluare.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna
declaraţiile de confidenţialitate. În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul
că plicurile exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea
lipită a acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia. În urma
analizării ofertelor de către comisia de evaluare,pe baza criteriilor de eligibilitate,se întocmesc procese
verbale de evaluare în care se menționează ofertele valabile,ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura de atribuire. La finalul evaluării se va întocmi
Raportul procedurii de concesiune. Rezultatul procedurii va fi comunicat ofertanților participanți la
procedură. Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile
calculate începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
Încheierea contractului de concesiune se face în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului
procedurii,cu ofertantul declarat câștigător
P R I M A R,
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Anexa nr.2 la Instrucțiuni pentru ofertanți

DECLARAŢIE

Subsemnatul __________________ cu domiciliul/sediul
în______________________
_________________declar pe proprie răspundere că sunt de acord să particip la
licitaţia
organizată de Consiliul local al oraşului Ianca, în vederea concesionării terenului
în suprafaţă de ……. mp situat în intravilanul oraşului Ianca,str……….., judeţul
Brăila, pentru realizarea obiectivului…………. în condiţiile stabilite de
documentaţia de licitaţie.
1. Subsemnatul,
/……………………………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) în calitate de ofertant, declar pe
propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații (art. 326 Cod
penal), că nu mă aflu în nici una dintre următoarele situații:
- nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, nu mă aflu deja
în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
- nu sunt în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile
subordonate;
-mă oblig să obțin autorizația de construire și să finalizez lucrările în
termenul stabilit în autorizație; în caz contrar, mă oblig să eliberez terenul la
notificarea concedentului.
Ofertant,
Nume, semnătură

Anexa nr.3 la Instrucțiuni pentru ofertanți

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul, ..........................................................................................
(denumirea firmei şi calitatea reprezentanților legali/numele ofertantului), în
conformitate cu prevederile şi cerințele solicitate oferim pentru concesionarea
imobilului :……………..
suma de....... …………
LEI/ lună (suma în litere şi în cifre).
Valabilitatea ofertei este de..................... zile.

Data

Ofertant,
Nume, semnatură

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND
FUNCIAR
ANEXA
NR.6 LA HCL NR.2/30.01.2020
PRIMAPRIMA
CONTRACT DE CONCESIONARE
Nr.
I. Părţile contractante

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Intre consiliul local IANCA., cu sediul în judeţul BRAILA, oraşul IANCA str. CALEA
BRAILEI NR.27, reprezentat prin FANEL GEORGE CHIRITA, având funcţia de PRIMAR în
calitate de concedent, pe de o parte,
şi
persoana fizica/ persoană juridică cu actul
constitutiv al agentului economic -_____________, cu sediul principal /domiciliul în jud.
, str.
, reprezentat prin
având funcţia de
, în calitate de concesionar,
pe de altă parte,
la data de ____________________, la sediul concedentului; oraş IANCA, str. CALEA BRAILEI,
nr. 27 , jud. BRAILA în temeiul art.308-325 din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul Administrativ , a
Hotărârii Consiliului Local al orașului Ianca nr.
de aprobare a concesiunii și procesului verbal de
licitație nr.
s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1
(1) Obiectul contractului de concesiune este concesionarea unui teren in suprafaţa de ______ mp,
situat în ________________ .
(2)
(3)

Obiectivele sunt:
”

”;

In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: - teren ;
b) bunurile proprii: - _______________.
III. Termenul
Art. 2
(1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând de la data de
;
""a.
IV. Redevenţa
Art. 3
Redevenţa este de ________ lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit Codului Fiscal.
Redevenţa se va indexa anual in funcţie de rata inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regionala
de Statistica Brăila si se plăteşte la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren.
V Garanția
Art.4
Concesionarul are obligația ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să
depună cu titlu gratuit în contul indicat de concedent o sumă egală cu redevența pe un an. Din această
sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar,
în baza contractului de concesiune
VI. Plata redevenţei
Art. 5
Plata redevenţei se face prin conturile:
casieria unității :
Primăria oraşului Ianca - in numerar;
contul concedentului : nr. ………………………….,
deschis la Banca :
TREZORERIA IANCA ;

Pentru neplata in termen a redevenţei si taxei se datorează dobânzi si penalități de întârziere potrivit
Legii pentru creanţele bugetare.
Neplata redevenței timp de doi ani consecutiv, duce la rezilierea de drept a contractului
VI.
Drepturile părţilor
Drepturile concesionarului
Art. 6
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile ce fac
obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art. 7
(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor
asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii:
- notificarea se face cu 30 de zile înaintea verificării.
(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului
de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.
VIII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini
Obligaţiile concesionarului
Art. 8
(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a
bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa. si taxa pe teren potrivit Codului Fiscal;
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate privata
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia
mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.)
(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie
concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(7) Concesionarul este obligat să respecte condițiile pentru protecția mediului.
(8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât ajungere la termen,excluzând forța
majoră și cazul fortuit ,concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării,până la preluarea
acestuia de către concedent.
(9) - Lucrările de execuţie a construcţiei vor fi începute în maxim 1 an de la data încheierii contractului
de concesiune şi se vor finaliza în termenul prevăzut de autorizația de construire.
Obligaţiile concedentului
Art. 9
(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul
contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de
cazurile prevăzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă
atingere drepturilor concesionarului.
IX. Încetarea contractului de concesiune
Art. 10
(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent,
cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă
instanţa de judecată
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent,
cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar,
cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar
în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:
a) bunuri de retur – teren in suprafaţa de ____________ mp;
b) bunuri proprii – _______________.
X. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între
concedent şi concesionar
Art.11 Responsabilităţile de mediu cad in sarcina concesionarului.
XI. Răspunderea contractuală
Art. 12 - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
XII.
Litigii
Art. 13 - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
concesiune se realizează de către instanțele Judecătorești competente ,din raza teritorială a concedentului.
XIII. Alte clauze
. (1) Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act adițional ,cu acordul părților
contractante
XIII. Definiţii
Art. 14 - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare
externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale,
absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului
şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.
Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 3 exemplare.

Concedent,

Concesionar ,

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

COMISIA LOCALĂ DE FOND
FUNCIAR
ANEXA
NR.7 LA HCL NR.2/30.01.2020
PRIMAPRIMA

PREŢURILE MINIME
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea sau concesionarea terenurilor din domeniul
public sau privat al orașului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2013, în vederea
amplasării de construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru
dezvoltarea unor activități economice.

1.-Pentru concesionarea terenurilor în vederea construirii de locuințe în orașul
Ianca.................................................................................................................0,20 lei/mp/an;
2.-Pentru concesionarea terenurilor în vederea construirii de locuințe în satele
aparținătoare.....................................................................................................0,15 lei/mp/an;
3.-Pentru concesionarea terenurilor în vederea construirii de obiective economice în orașul
Ianca..................................................................................................................0,90 lei/mp/an;
4.-Pentru concesionarea terenurilor în vederea construirii de obiective economice în satele
aparținătoare.....................................................................................................0,80 lei/mp/an;
5.-Pentru închirierea terenurilor în vederea amplasării provizorii de garaje auto în orașul
Ianca..................................................................................................................0,20 lei/mp/an;

P R I M A R,

SERVICIUL DE URBANISM,

Fănel George CHIRIȚĂ

Mioara DOGĂRESCU

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.3
din 30 ianuarie 2020
pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1 din data
de 06.01.2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
ianuarie 2020;
Având în vedere:
►Dispoziția primarului nr.1/06.01.2020 privind stabilirea deficitului în secțiunea de
dezvoltare și utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru
acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea plății
drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2019;
►dispoziţiile art.55 alin.(1), art.58 alin.(14) și art.82 alin.(1) din Legea finanţele publice
locale nr.273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile pct.5.15-5.17 și pct.10.6.2 din Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3751/2019, modificate și
completate prin Ordinul M.F.P.nr.3799/2019;
►raportul nr.10025/06.01.2020 al șefului serviciului financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea stabilirii deficitului în secțiunea de
dezvoltare pentru anul 2019, respectiv pentru utilizarea sumei de 450.000 lei din excedentul
bugetului local al anului 2019 în vederea acoperirii temporare a golului de casă la secțiunea
de funcționare, în principal pentru efectuarea plății drepturilor de natură salarială aferente
lunii decembrie 2019;
►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
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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, completată prin
O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/06.01.2020, astfel:
a.-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, după cum urmează:
a1)-la sursa A, conform pct.5.15-5.17 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.F.P.nr.3751/ 2019, în sumă de 1.301.102,64 lei;
a2)-la sursa E, conform pct.10.6 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul
M.F.P.nr.3751/ 2019, în sumă de 86.798,35 lei;
b.-pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, se aprobă
utilizarea sumei de 450.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2019, în vederea
efectuării plății drepturilor de natură salarială și indemnizația de hrană, aferente lunii
decembrie 2019 ale personalului din aparatul de specialitate al primarului și din
serviciile/instituțiile publice subordonate, ale persoanelor cu handicap grav, precum și pentru
repartizarea către unitățile de învățământ preuniversitar de stat a sumelor necesare finanțării
unor cheltuieli de funcționare, în limita a 1/12 din bugetul pe anul 2019.
(2) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local
pe anul în curs, suma utilizată potrivit alin.(1) va fi virată la fondul de dezvoltare.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.3/30.01.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/06.01.2020.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea 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.55 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, salariile la instituţiile publice se plătesc o dată pe lună pentru luna
precedentă, iar conform prevederilor art.58 alin. (1) lit.b) din același act normativ, excedentul anual
al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea
plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare în anul curent;
Ținând cont de aceste prevederi legale, precum și de faptul că în primele zile ale acestui an
încasările realizate nu au fost suficiente pentru a asigura plata la timp a drepturilor de natură salarială
aferente lunii decembrie 2019, în baza prevederilor pct.5.15-5.17 și pct.10.6.2 din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin Ordinul M.F.P.
nr.3751/2019, modificate și completate prin Ordinul M.F.P.nr.3799/2019, am emis Dispoziția nr.1/
06.01.2020 pentru utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al anului 2019 în vederea
acoperirii temporare a golului de casă la secțiunea de funcționare pe anul 2020, precum și stabilirea
deficitului în secțiunea de dezvoltare, cu obligația prezentării acesteia spre validare consiliului local
în prima ședință a acestuia din luna a anului curent;
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, precum și dispoziţiile
art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă
rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii de validare a acestor modificări aduse bugetului local.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
FOND
H O TDE
ĂR
Â R E FUNCIAR
A Nr.4. PRIMAPRIMA
din 30 ianuarie 2020
privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021.
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,ORAŞULUI
întrunit în şedinţă IANCA
ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
PRIMĂRIA
Având în vedere:
►dispozițiile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5090/2019;
►notele de fundamentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru organizarea rețelei școlare în anul de învăţământ 2020-2021;
►avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei școlare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul școlar 2020-2021, transmis prin
adresa nr.263/16.01.2020;
►referatul de aprobare al primarului şi avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu dispoziţiile
art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021, după cum urmează:

URBAN
4675779 / 0961102274

Mediul de
reziden
CIF/SIR

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

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

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail
Şcoala Primară Perişoru
PRE/RO/Satul Perişoru nr.16,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Perișoru/
PRE/RO/Satul Perişoru nr.246,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Târlele Filiu/
PRE/RO/Satul Tîrlele Filiu nr.275,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Ianca/
PRE/RO/Orașul Ianca, str.Gării nr.8,
Judeţul Brăila

URBAN
4675779 / 0961102274

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/
Preşcolar(PRE), Primar(PRI), Gimnazial(GIM)
Liceal(LIC), Limba română(RO)
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu
PRI/GIM/RO/Satul Plopu nr.264,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Plopu,
PRE/RO/Satul Plopu nr.229,
Judeţul Brăila
Şcoala Primară Oprişeneşti
PRI/RO/Satul Oprişeneşti nr.217,
Judeţul Brăila

URBAN
4675760/096100105

Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,
PRE/RO/Satul Oprişeneşti nr.217,
Judeţul Brăila
Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
Primar(PRI), Gimnazial(GIM), Liceal(LIC)
Profesional(PROF),Limba română(RO)
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345
Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

II. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

URBAN

Structura arondată/niveluri de învățământ/localitate
Clubul copiilor Ianca/RO
Oraşul Ianca, str.Gării nr.7, Tel./fax 0239 615137, pcbraila@gmail.com
Județul Brăila

Art.2.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului
Şcolar Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca, urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei electronice
a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.3/30.01.2020
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021.
În temeiul prevederilor art. 30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5090/2019 a fost aprobată Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor
de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2019-2020;
Ca o primă etapă, în aplicarea prevederilor art.23 alin.(3) din Metodologie și ca răspuns la adresa
nr.10784/10.09.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin adresa nr.17613/12.09.2019 am
comunicat că la nivelul U.A.T. Oraș Ianca nu sunt unități de învățământ propuse spre reorganizare
și că, pentru anul şcolar 2020-2021, vom propune spre avizare și aprobare aceeași rețea școlară
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019, pentru anul şcolar actual, pe baza avizului
conform nr.833/28.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila;
Apoi, în a doua etapă prevăzută la art.24 din Metodologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
a solicitat prin adresa nr.13653/05.11.2019 transmiterea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, însoțit de un raport argumentativ, în vederea emiterii
avizului conform fără de care hotărârea consiliului local ar fi nulă de drept. Pentru aceasta am solicitat
și am primit notele de fundamentare din partea celor două structuri de învățământ cu personalitate
juridică, din care prezentăm în continuare cele mai importante argumente;

În primul rând trebuie să confirmăm că, la fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizare,
ambele unități de învățământ cu personalitate juridică au respectat:
1.-legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;
2.-legislaţia în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru fiecare inspectorat şcolar, corelarea la nivelul unităţilor de învăţământ a
numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului
standard per elev/preşcolar;
3.-standardele naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate
necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace;
Pentru anul şcolar 2020-2021, la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» sunt propuse a se
organiza 51 grupe/clase și 968 antepreșcolari/preșcolari/elevi, iar la Liceul Tehnologic «Nicolae
Oncescu» sunt propuse 23 grupe/clase și 569 antepreșcolari/preșcolari/elevi, detaliile pe cicluri de
învățământ regăsindu-se în notele de fundamentare ale directorilor celor două licee;
Propunerile din proiectele planurilor de școlarizare la cele două licee/unități de învățământ cu
personalitate juridică au fost întocmite cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de către
inspectoratul şcolar și cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, bazându-se totodată pe existența personalului didactic
calificat și a bazei materiale specifice specializărilor.
În fine, pentru anul şcolar 2020-2021, vor fi luate măsurile care se impun pentru a nu se organiza
clase sub efectivul minim stabilit prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard
în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari.
În aceste condiții, odată cu primirea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila,
transmis prin adresa nr.263/16.01.2020, au fost parcurse toate etapele obligatorii ale Metodologiei,
astfel că poate fi adoptată Hotărârea Consiliului Local pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul
şcolar 2020-2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

:r"*rl-Jz!-st66asau: FA-x e2$9/66s3r

tlritrt

4: 6'malt

il;-i-_ir

liQ

A_q,l.l1tI

Citre,
Primiria Qra;.ului
Irrin Prezenta, r'6 inaintfun sittt
in arrul E
structurilor aronda{e care vor frrncliona
CONFORM

/
>t

!?

J

.1

t9
!:

n
ill

<q
-{

Nr.

m:int c
c lnv.

!.n

-aa

>-

i,

S'TRI]C 'URA ARONDJ\

E

g
rr"l'F'L

[b4:

(ARyNtvli.l.tlRl

Ve-

*

F'

I^

,z

DR

iNrr,il.oclt,lrr\.fn

iltil

!i

<i
t- ;>

7

z

Fa

2')

563

a

5E

=
;J

c
U,, IANCAi

;5
rtst

F:
€t

in;

2

€u

,liceal/ limba
0239658iI{4/emnil :licangclcscu(!Jyahoo'torn

TeLrFrrx:

Lt;N
Ai
.t0

I

Prrrnar'

grr

t'

t}
rnlil:licangclcscu@Yahoo'coru

<;n,.rotNt1,r Cti PltocRAl\'l

t,lc|jL!1, TDORETIC .,coNsTANTlN

@;:i

NORNIAI,

ANG El,ESCU,. IANCA/ ln!'nfh mant Prinrar'
uinrnazial. licc{l/ linrb{ romAtri/ C'alta
itriilci. nr. I 67,'f el/Fu:02396681't1/cmail:Ilcrngolcscu(@Ylhff 'com

18

It

Ptt
plOra;
lr

'tN

prlmct,
el

AR
F'r

l: .r

5.

lzlt

i

lc'

Q\O

meil : li crrngelcsr:u@Yuhoo,com

i.,

6.

59=
mdl

:ti

t

€

F:=Gl3

rmtr'

th-

Tlnrt primrr,

rlcl
4/cmBi

I:Ii

cangd (5

cI

r(4-)l hoo. con

l.lclduL TEQRE I-lC,.cUNs | ^'r' r r'\
r\NG ELtlsCti,, IAN("'A/ inrnllnrint pri
('alel
sinuazial, liccrU limba romfiri/

brlil"i,

NORMAI- TIRI,ET,E.
FII-It)/iuvtr$m3nt Prqcolrr'r
Slt firtelc-Filil,, nr. 127.
Judetul

crrngclcscu@Ylhoo.corn

D9

58

Dl

lc8

;R
1

GIdiUllN lTf\ ClJ PLoGRAill

ltN

L'f
,ES
irl.
trr.

-R

nt. I 67, 'l cl/Fax:02J9668J44/e

rro

r'

I

18

I

118

i.

24

llriilr

SCOi\LA Cli\I1{AZIALA
PLOf U/iDt[1Ir'0llll l)rirnfl r
gimnazirtVStt PloPu. nr,2(xl
llras lancs, Judctul llrlih

$c0.{LA PRtl\IARA
OI'RI$ENDfiTI

!i

F

-

2

Lrc ELit,'l'ttoRfTlc,,coNs'|".\N'l'li\'

i\NGI: 1.DSCt.i,' t.\NCAi irrvit[milt !,t
gimnsr)irl, liccrU llimbt r0minI/ Calul
Briilci, nr. t 67, 1'el/t'ar:02396683'14/t'
mrl

l:

li $trEclcscil rliiTthoo.totD

ginrrlrial, littal/ lirnba romitl/ Crtltr
Ilrlii lei, nr. I (r7,'1'el/Srx;02196683{{/curnil :licr ngtlcscu@yahoo,coru

grivindorgaaizarsa loi]y;oloreconfonr]

\/LAD NICOLETII

c's{4qf

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE ONCESCU”
ORAŞ IANCA, JUDEŢUL BRĂILA, STR. CALEA BRĂILEI – 13
TEL/ FAX 0239668494, e-mail : oncescuianca@yahoo.com, www.liceulnicolaeoncescu.ro

Nr. 3756 din 19.11.2019
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND ÎNTOCMIREA PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARIZARE
PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Având în vedere O.M.E.N. nr. 5090 / 2019 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei
de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat , analizând resursele umane și materiale din
unitatea noastră școlară, dinamica populației școlare a Liceului Tehnologic ,,Nicolae Oncescu” Ianca și a
școlilor limitrofe, propunem și argumentăm pentru anul şcolar 2020-2021, următorul Plan de Școlarizare:
-CLASA PREGĂTITOARE:
- 1 clasă , cu 25 de locuri ;
-CLASA a IX-a învățământ de zi :
a) Învățământ liceal de zi 1 clasă cu 28 de locuri, profil Resurse naturale și
protecția mediului, specializarea Tehnician în industria alimentară;
b) Învăţământ profesional cu durata de 3 ani: 2 clase cu 28 de locuri
fiecare, din care:
- 1 clasă domeniul Mecanică , calificarea profesională Mecanic agricol
– 28 de locuri;
- 1 clasă domeniul Industrie alimentară, calificarea profesională Brutar –
patiser - preparator produse făinoase;
La învățământ liceal seral se propun 2 clase cu 28 de locuri fiecare, astfel:
- 1 clasă a IX a cu 28 de locuri profil Resurse naturale și protecția mediului
– specializarea Tehnician veterinar;
- 1 clasă a XI a cu 28 de locuri profil Tehnic, specializarea Tehnician
mecanic pentru întreținere și reparații.
ARGUMENTE:
1. Numărul de preșcolari de la cele două grădinițe din Ianca: 17 de preșcolari de la Grădinița
nr. 1 , aflată în circumscripția școlii noastre , respectiv 32 de preșcolari de la Grădinița nr.
2 Ianca;
2. Numărul de 240 de elevi -absolvenţi de clasa a VIII-a, promoția 2019 de pe raza localității
Ianca și din localitățile învecinate: Mircea- Vodă, Filipești , Surdila - Găiseanca, Șuțești
, Plopu, Bordei- Verde, Traian, Movila – Miresii ;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE ONCESCU”
ORAŞ IANCA, JUDEŢUL BRĂILA, STR. CALEA BRĂILEI – 13
TEL/ FAX 0239668494, e-mail : oncescuianca@yahoo.com, www.liceulnicolaeoncescu.ro

3. Solicitările operatorilor economici din zonă, pentru şcolarizarea în învăţământul
profesional - domeniile Mecanică și Industrie alimentară, pentru calificările Mecanic agricol,
respectiv Brutar – patiser - preparator produse făinoase;
3. Numărul de 25 de solicitări ale elevilor - absolvenți ai învăţământului profesional cu
durata de 3 ani , promoţia 2020, în vederea continuării studiilor în învăţâmântul liceal
seral, ciclul superior al liceului.
4. Numărul de 15 solicitări ale absolvenților de clasa a VIII-a din zona noastră care doresc
continuarea studiilor în învățământul liceal seral, ciclul inferior al liceului.
5. Din experiența anilor anteriori s-a constatat că în urma repartizării computerizate, din
cauza problemelor de natură materială și a celor de adaptabilitate, un număr considerabil
de elevi admiși la alte unități școlare, au solicitat transfer în unitatea noastră;
6. Resursele materiale și umane de care unitatea noastră dispune, permit asigurarea
școlarizării și a pregătirii profesionale pentru clasele propuse, resurse precum:
- laborator mecanică - lăcătuşerie, dotat la nivelul standardelor europene;
- cadre didactice titulare, calificate, cu specializări în domeniile de școlarizare
propuse;
Facem următoarele precizări:
Pentru anul școlar 2020-2021, am luat toate măsurile care se impun pentru a nu organiza clase sub
efectivul minim în conformitate cu art.63 (1) din Legea Educației Naționale nr.1 /2011 cu modificările și
completările ulterioare și cu încadrarea strictă în bugetul calculat potrivit costurilor standard în vigoare
corelate cu numărul de elevi/preșcolari.
Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 respectă prevederile OUG 75/2005
privind asigurarea calității în educație aprobată cu modificări prin Legea 87/2006 cu modificările și
completările ulterioare și cuprinde niveluri de învățământ, forme de învățământ, filiere, profiluri, specializări,
domenii de pregătire, calificări profesionale acreditate sau autorizate prin ordin de ministru.
Prezentul Proiect al Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 a fost întocmit cu încadrarea
strictă în numărul de posturi aprobat de către Inspectoratul Școlar.
Datele referitoare la Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 au fost încărcate
integral în aplicația informatică SIIIR și verificate.
Proiectul Planului de Școlarizare și fundamentarea acestuia a fost dezbătut de Consiliul Profesoral
din data de 18.11.2019 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.11.2019.
Având în vedere că în fiecare an Liceul Tehnologic ,,Nicolae Oncescu” Ianca a realizat Planul de
Școlarizare, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră.

DIRECTOR,
prof. Mirela CAZACU

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.5 PRIMAPRIMA
din 30 ianuarie 2020
privind: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
ianuarie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcție al domnului Racu Ștefan, ca urmare a demisiei,
reprezentant în consiliul de administrație a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu»;
►adresa nr.6058/05.12.2019 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, prin care
se solicită desemnarea unui alt reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație în
locul domnului Racu Ștefan, ca urmare a demisiei din funcția de consilier local;
►Hotărârea Consiliului Local nr.92/19.12.2019 privind desemnarea doamnei Cazacu
Mirela ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020, în locul domnului Racu Ștefan;
►scrisoarea nr.10060/07.01.2020 a doamnei Cazacu Mirela prin care, din motive personale
apărute ulterior desemnării, își exprimă indisponibilitatea participării la ședințele consiliului de
administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca și ca atare solicită înlocuirea cu
un alt consilier local astfel încât să fie întrunite condiția de reprezentare și cvorumul impar în
luarea deciziilor;
►dispoziţiile art.96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale art.4 alin.(1) și art.7 alin.(1) lit. b) din Metodologia-cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din
cadrul consiliului local;
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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, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Domnul/Doamna consilier local…………………………………………………......se
desemnează ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local
nr.92/19.12.2019 privind desemnarea doamnei Cazacu Mirela ca reprezentant al consiliului
local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru
anul școlar 2019-2020, în locul domnului Racu Ștefan.
(3) Pe aceeași dată modifică corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.47/28.07.2016
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
pentru anii școlari din mandatul 2016-2020.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIȚĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.5/30.01.2020
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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: desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul
de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar
2019-2020.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit. c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea 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:
Așa cum vă spuneam în ședința anterioară, prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/
28.07.2016 au fost desemnați reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020, iar domnul Racu Stefan a fost desemnat
ca reprezentant în consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu»;
Ulterior însă, prin cererea nr.17475/06.09.2019, domnul Racu Ștefan și-a prezentat
demisia din funcția de consilier local în cadrul consiliului local al orașului Ianca, astfel că, prin
Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019, s-a constatat încetarea de drept a mandatului
de consilier local în funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a demisiei;
În aceste condiții, prin adresa nr.6058/05.12.2019, Liceul Teoretic «Constantin
Angelescu» a solicitat desemnarea unui alt reprezentant al consiliului local în consiliul de
administrație în locul domnului Racu Stefan, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.92/
19.12.2019 a fost desemnată doamna Cazacu Mirela;
Numai că, prin scrisoarea nr.10060/07.01.2020, doamna Cazacu Mirela și-a exprimat
indisponibilitatea participării la ședințele consiliului de administrație al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» și ca atare solicită înlocuirea cu un alt consilier local pentru a fi
întrunite condiția de reprezentare și cvorumul impar în luarea deciziilor;
Prin urmare, vă rog să desemnați un alt reprezentant.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 30 ianuarie 2020
privind: propunerea pentru acordarea calificativului
la evaluarea
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General
Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
ianuarie 2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.621 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, respectiv
ale art.621-6213 introduse în Statutul funcționarilor publici prin Legea nr.24/2019 pentru
modificarea și completarea Legii nr.188/1999-republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resurse umane,
precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Consiliului Local propune acordarea calificativului....................................... la
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar
General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian
Alexandru, pentru activitatea desfășurată în anul 2019, este prevăzut anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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 pentru acordarea calificativului
la
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian AlexandruSecretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin art.597 alin.(2) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, a fost abrogat
Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepția prevederilor art.20, art.201-2010, art.60 alin.(3), art.601604, art.621-6213 şi ale Anexei nr.2 la Statut, prevederi introduse prin Legea nr.24/2019 care
se aplică în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;
În Capitolul III-lit. B, din Anexa nr.2 la Statut, sunt prevăzute criteriile de performanţă
pentru funcţionarii publici de conducere, precum și detalierea acestora, iar acordarea
calificativului se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor profesionale
individuale, după cum urmează:
a.-pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul «nesatisfăcător»;
b.-pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul «satisfăcător»;
c.-pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul «bine»;
d.-pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul «foarte bine»;
Dat fiind faptul că detaliile procedurii de evaluare ale funcționarilor publici de execuție și
ale funcționarilor publici de conducere sunt prevăzute în raportul compartimentului de resurse
umane, nu-mi mai rămâne decât să spun că și în anul 2019, ca de altfel și în ceilalți ani din
2004 și până în prezent, am avut o colaborare de excepție cu domnul secretar, pentru că:
-s-a implicat și se implică activ și decisiv în marea majoritate a activităților administrației
publice locale, din toate domeniile de activitate;
-a avut și are inițiativă în promovarea multor proiecte de îmbunătățire a activității
aparatului propriu, precum și în promovarea multor proiecte cu finanțare nerambursabilă
pentru obiective de investiții în vederea modernizării infrastructurii locale, iar acuratețea
actelor concepute și redactate personal (hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului,
regulamente, caiete de sarcini, instrucțiuni, etc.) au contribuit decisiv la accesarea finanțării;

-stăpânește foarte bine legislația din administrația publică locală și nu numai, propunând
de fiecare dată soluții corecte/inspirate/coerente/concrete în situații de incoerență legislativă,
fiind un sfătuitor de nădejde pentru tot personalul din aparatul de specialitate în interpretarea
cu precizie a normelor legale, dar și pentru alți secretari și primari din județ care nu ezită săl consulte de fiecare dată când apar noutăți legislative sau când se confruntă cu situații limită
în activitatea lor;
-are o relație foarte bună cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu celelalte
autorități și instituții publice din județ, unde este foarte apreciat pentru profesionismul și
comportamentul de care a dat dovadă în relațiile cu acestea; de altfel și dumneavoastră ați
putut constata în toți acești ani că nu a existat vreo problemă ridicată în timpul ședințelor
consiliului local la care să nu fi avut o soluție, un răspuns, o sugestie, etc., în conformitate cu
prevederile legale;
-s-a implicat și se implică activ de fiecare dată în organizarea și desfășurarea ireproșabilă
a ședințelor consiliului local, că intervine prompt de fiecare dată atunci când sunt opinii sau
propuneri care contravin normelor legale, sau îi încurajează și îi sprijină pe cei care au
inițiativă și propuneri de îmbunătățire a proiectelor de hotărâri, iar ceea ce este și mai
important, demn de apreciat, este faptul că în lunga sa carieră a dat dovadă de imparțialitate
și obiectivitate în relația cu toți consilierii locali, indiferent de apartenența lor politică, iar asta
o spun și ca un fost consilier local din opoziție din perioada anterioară anului 2004;
-are o ușurință în comunicare de invidiat, spirit de echipă și de sacrificiu, cu multe-foarte
multe ore lucrate peste program sau în zilele de sărbători legale, are răbdare și dă dovadă
de modestie, îngăduință, cooperare, creativitate, disciplină, atitudine pozitivă, bună-voință,
putere de convingere, optimism, prudență dar și hotărâre în luarea deciziilor, sociabil și stabil;
În opinia mea, aceste calități și rezultate, comportamentul și în general activitatea
desfășurată în anul 2019, consider că nu pot fi apreciate decât cu calificativul «foarte bine»
la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale domnuIui Sterian AlexandruSecretarul General al Orașului Ianca.
Ar putea primi chiar nota maximă dacă nu ar fi fost acea revocare a Hotărârii Consiliului
Local nr.53 din 11 iulie 2019, prin care s-a dat în folosință gratuită stadionul orășenesc
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, însă circumstanțele le știți pentru că le-am discutat pe larg
la acea dată, dar....este totuși o revocare asumată!
Prin urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma propusă, pentru că sigur acest calificativ îl va motiva și mai mult în
activitatea viitoare.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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Nr.10070/08.01.2020
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
RAPORT

Subsemnatul, Roșca Stănel George-responsabil cu resurse umane în cadru aparatului de
specialitate al primarului, supun atenției Consiliului Local al Orașului Ianca, următoarele:
Noul Cod administrativ, aprobat prin O.U.G.nr.57/2019, a stabilit o altă modalitate/ procedură
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
pentru evaluarea performanțelor
profesionale
individuale ale
secretarului unității administrativ
teritoriale începând cu activitatea anului 2020, însă pentru activitatea desfășurată în anul 2019
evaluarea se face potrivit prevederilor Legii nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Statutului
funcționarilor publici;
Evaluarea performanţelor profesionale individuale reprezintă aprecierea obiectivă a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a
modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele
obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte:
a.-corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice, prin
raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b.-asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor
profesionale individuale;
c.-identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor
activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite;
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are următoarele
componente:
1.-evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
2.-evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă;
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ-teritoriale
se consemnează în raportul de evaluare întocmit de către primar, calificativul final fiind stabilit la
propunerea consiliului local.
Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se
realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor
perioadei evaluate, pentru toți funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni
în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator
stabileşte obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizați în evaluarea gradului şi a
modului de atingere a acestora.
Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia
publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile
necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public.
Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul
atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii
prestate.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape:
1.-completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către
evaluator;
2.-interviul;

Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document distinct, în care
evaluatorul:
a.-acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabileşte punctajul final şi calificativul
acordat;
b.-consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate
de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
c.-stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d.-stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra
conţinutului raportului de evaluare, se procedează astfel:
-în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul
de evaluare;
-în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public consemnează
comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest
aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta
şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică
producerea efectelor juridice ale acestuia.
Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere
a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul
minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul
maxim.
Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a
impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă media aritmetică a
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor
obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă.
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul
dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor profesionale
individuale, după cum urmează:
a.-pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;
b.-pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;
c.-pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;
d.-pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine.
Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Prin urmare, în luna ianuarie a acestui an trebuie promovată și adoptată hotărârea consiliului
local cu propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului General al Orașului Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
RESPONSABIL RESURSE UMANE
ROȘCA STĂNEL GEORGE
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Anexă la H.C.L.Nr.6/30.01.2020
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
RAPORT DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Numele şi prenumele funcţionarului
public evaluat:
STERIAN ALEXANDRU
Funcţia publică: SECRETAR GENERAL ORAŞ IANCA, funcție publică specifică de conducere
Data ultimei promovări:01.08.1998
Nume şi prenumele evaluatorului : FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ
Funcţia: primar
Perioada evaluată:01.01.2019-31.12.2019
Studii:Colegiul de Administraţie Publică, Facultatea de Drept și Masterat în Managementul Afacerilor Publice
Programe de instruire urmate de funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată: ----------------Realizat
Nr.
OBIECTIVE
% din Indicatori de
(pondere) Nota
crt.
01.01.2019-31.12.2019
timp
performanţă
(%)
Realizarea tuturor demersurilor necesare (convocare
consilieri, pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii,
1 participarea la şedinţe, efectuarea lucrărilor de secretariat) 15%
astfel încât să se asigure funcţionarea consiliului local şi
realizarea atribuţiilor acestuia în cele mai bune condiţii
Realizarea tuturor demersurilor necesare (redactarea
proiectelor de hotărâri, avizare/contrasemnare hotărâri,
dispoziţii primar, sesizarea prefectului cu privire la
2
10%
hotărârile şi dispoziţiile nelegale) astfel încât să se asigure
legalitatea tuturor hotărârilor adoptate de consiliul local şi a
dispoziţiilor emise de primar
Comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele
interesate, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, dacă
legea nu prevede altfel, a actelor adoptate de către 1%
3
consiliul local sau emise de primar, astfel încât să se evite
orice prejudicii, reclamații, observaţii sau atenționări legate
de necomunicarea în termen a acestor acte
Realizarea în termen şi cu respectarea prevederilor legale
a tuturor lucrărilor legate de aplicarea legilor privind
stabilirea dreptului de proprietate (secretariat comisie
locală fond funciar, întocmit procese verbale comisie
4
10%
locală, întocmit referate cu propunerile comisiei locale,
efectuat modificări în anexe, întocmire şi propunere
validare anexe, gestionarea şi eliberarea titlurilor de
proprietate etc.)
Rezolvarea, în termenul prevăzut de lege sau în termenul
5
10%
solicitat, a corespondenței repartizată secretarului
Urmărirea modului de soluționare a tuturor petițiilor
adresate primăriei sau trimise spre rezolvare de către alte 5%
6
instituții, cu încadrarea în prevederile O.G. nr.27/2002,
aprobată prin Legea nr.233/2002

Asigurarea unei baze de date complete şi reale prin
verificarea şi luarea de măsuri pentru completarea corectă 5%
şi ținerea la zi a Registrului Agricol, în format electronic
Coordonarea compartimentelor sau activităţilor cu caracter
juridic, de stare civilă, autoritate tutelară, asistenţă socială,
registrul agricol, informare şi relații publice, arhivă şi
8
10%
evidenţa populaţiei din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, astfel încât activitatea să se desfășoare în bune
condiţii şi cu respectarea prevederilor legale
Realizarea tuturor procedurilor privind punerea în aplicare
9 a prevederilor legale în domeniul protecției informațiilor 2%
clasificate, în calitate de funcționar de securitate
Participarea la acțiunile privind organizarea și desfășurarea
10 alegerilor pentru Parlamentul European și Președintele 2%
României
Realizarea tuturor procedurilor privind punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr.17/2014 pentru vânzarea terenurilor
11 agricole din extravilan: verificarea legalității cererilor și 25%
ofertelor de vânzare, publicarea acestora pe pagina proprie
de internet, transmiterea dosarelor la Direcția Agricolă, etc.
Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale prin
citirea, însuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei din
12
5%
domeniul de activitate şi prin participarea la instruiri şi
programe de perfecţionare
7

-

-

-

-

-

NOTA FINALĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR =.............
Nr.
Crt.
1

2

3
4

5

6
7

Criteriul de
performanță

CRITERIILE DE PERFORMANTĂ UTILIZATE ÎN EVALUARE
Definire

Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structurile
Capacitatea de a conduse, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a
organiza
obiectivelor; repartizarea echilibrată a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de
nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al personalului din subordine
Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică şi de a o
susţine; abilitatea de a planifica şi de a administra activitatea unei echipe
Capacitatea de a
formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la
conduce
îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la
situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru rezolvarea conflictelor
Capacitatea de Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din
coordonare
cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii
Capacitatea de
realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru
control
corectarea la timp a acestora
Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor
personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei
Capacitatea de a
perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a
obţine cele mai
asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin
bune rezultate
pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea
meritelor şi cultivarea performanţelor
Competenţa
Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform
decizională
competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurilor conduse
Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care
Capacitatea de a
corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul
delega
realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse

Nota

8

9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

Abilităţi în
Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului
gestionarea
subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare
resurselor umane
Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin
Capacitatea de a capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal
dezvolta abilităţile eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de
personalului
instruire ale personalului din subordine şi de a forma propuneri privind
tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
Abilităţi de
Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o
mediere şi
orienta către o soluție comun acceptată, ținând seama de poziţiile diferite ale
negociere
părților; capacitatea de a planifica şi de a desfășura interviuri
Corectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din
Obiectivitate în
subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele
apreciere
deosebite în activitate
Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse
Capacitatea de
pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării
implementare
obiectivelor
Capacitatea de a Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea
rezolva eficient curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumare a
problemele
riscurilor identificate
Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea primarului, activităţi
Capacitatea de
care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform fişei postului;
asumare a
capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi
responsabilităţilor
şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din propriile greşeli
Capacitatea de
autoperfecţionare Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de
şi de valorificare a îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a
experienţei
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite
dobândite
Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi
Capacitatea de
valorifica elementele comune, precum şi pe cele noi şi de a selecta
analiză şi sinteză
aspectele esenţiale pentru domeniul analizat
Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin
Creativitate şi identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme;
spirit de iniţiativă inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii; atitudine pozitivă
faţă de idei noi
Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi
Capacitatea de
consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza
planificare şi de a
timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de
acţiona strategic
competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu
Competenţa în
Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate fără
gestionarea
a prejudicia activitatea instituţiei
resurselor alocate
NOTA PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢA =...........
NOTA FINALĂ A EVALUĂRII =..............
CALIFICATIVUL FINAL AL EVALUĂRII = ............................
REZULTATE DEOSEBITE:

1.-În perioada evaluată, activitatea administrației publice locale s-a desfăşurat în deplină legalitate,
cele 92 de hotărâri adoptate de consiliul local şi 601 dispoziţii emise de primar nu au fost atacate în instanțele
de judecată, nu au creat prejudicii, toate acestea ca urmare realizării principalelor obiective de către
funcţionarul public evaluat;

2.-În perioada evaluată, funcționarul public a desăvârșit într-un mod impecabil documentația internă în
domeniul protecției informațiilor clasificate, pentru care s-a primit avizul favorabil al instituției abilitate din
regiune;
3.-Realizarea documentației-cadru pentru activitatea de transport public local în regim de taxi, fapt
care a permis Primăriei orașului Ianca să obțină, într-un termen extrem de scurt, licența care dă dreptul la
emiterea autorizațiilor de transport în regim de taxi.
DIFICULTĂŢI OBIECTIVE ÎN PERIOADA EVALUATĂ
Nu au fost dificultăţi obiective în perioada evaluată.
Nu este cazul.

ALTE OBSERVAŢII:

Obiective pentru următoarea perioadă la care se va face evaluarea:
Nr.
crt.
1

2

3

4

5
6

7

8

9

OBIECTIVE
01.01.2020-31.12.2020
Realizarea tuturor demersurilor necesare (convocare consilieri,
pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii, participarea la şedinţe,
efectuarea lucrărilor de secretariat) astfel încât să se asigure
funcţionarea consiliului local şi realizarea atribuţiilor acestuia în
cele mai bune condiţii
Realizarea tuturor demersurilor necesare (redactarea proiectelor
de hotărâri, avizare/contrasemnare hotărâri, dispoziţii primar,
sesizarea prefectului cu privire la hotărârile şi dispoziţiile nelegale)
astfel încât să se asigure legalitatea tuturor hotărârilor adoptate de
consiliul local şi a dispoziţiilor emise de primar
Comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate,
în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, dacă legea nu prevede
altfel, a actelor adoptate de către consiliul local sau emise de
primar, astfel încât să se evite orice prejudicii, reclamații, observaţii
sau atenționări legate de necomunicarea în termen a acestor acte
Realizarea în termen şi cu respectarea prevederilor legale a tuturor
lucrărilor legate de aplicarea legilor proprietății (secretariat comisie
locală fond funciar, întocmit procese verbale și referate cu
propunerile comisiei locale, efectuat modificări în anexe, întocmire
şi propunere validare anexe, gestionarea şi eliberarea titlurilor de
proprietate etc.)
Rezolvarea, în termenul prevăzut de lege sau în termenul solicitat,
a corespondenței repartizată secretarului
Urmărirea modului de soluționare a tuturor petițiilor adresate
primăriei sau trimise spre rezolvare de către alte instituții, cu
încadrarea în prevederile O.G. nr.27/2002, aprobată prin Legea
nr.233/2002
Asigurarea unei baze de date complete şi reale prin verificarea şi
luarea de măsuri pentru completarea corectă şi ținerea la zi a
Registrului Agricol, în format electronic
Coordonarea compartimentelor sau activităţilor cu caracter juridic,
de stare civilă, autoritate tutelară, asistenţă socială, registrul
agricol, informare şi relații publice, arhivă şi evidenţa populaţiei din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel încât
activitatea să se desfășoare în bune condiţii şi cu respectarea
prevederilor legale
Urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale în domeniul
protecției informațiilor clasificate

% din Indicatori de Termen de
timp performanţă realizare
15%

-

lunar

10%

-

lunar sau
zilnic

1%

-

periodic

5%

-

lunar

10%

-

zilnic

5%

-

zilnic

5%

-

permanent

15%

-

zilnic

2%

-

permanent

Participarea la acțiunile privind organizarea și desfășurarea
2%
alegerilor locale și parlamentare
Realizarea tuturor procedurilor privind punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.17/2014 pentru vânzarea terenurilor agricole
11 din extravilan: verificarea legalității cererilor și ofertelor de vânzare, 25%
publicarea acestora pe pagina proprie de internet, transmiterea
dosarelor la Direcția Agricolă, etc.
Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale prin citirea,
12 însuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul de activitate 5%
şi prin participarea la instruiri şi programe de perfecţionare
10

-

la termen

-

zilnic

-

permanent/
anual

Programe de instruire: - aplicarea prevederilor Codului administrativ
Comentariile funcţionarului public evaluat:................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Semnătura funcţionarului public evaluat
___________________________________
Data: ..............................
Semnătura evaluatorului _____________________
Data: .............................
Nume şi prenumele
FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ
Funcţia: primar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
..............................................

