ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Cu privire la :Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu Jianu-Olt
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Iancu Jianu nr.3372/22.08.2019.
-raportul compartimentului contabilitate nr.3371/22.08.2019.
- avizele comisiilor de specialitateale consiliului local Iancu jianu nr.3482,3497,3502/29.08.2019
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 ,
-art. 19 din Legea finanţelor publice locale nr 273/2006 cu completările si modificările ulterioare;
-HCL nr.13 /2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
-O.G.nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,cu modificările
ulterioare.
In temeiul art. 129 (l)si (2) coroborat cu alin(4) lit. a si art. 196 alin(l) lit a si art. 197 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Consiliul Local al comunei Iancu JianuJud.Olt
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu Jianu,Judeţul
01t,astfel:
1 .Se suplimentează contul de venituri 110206 ,sume pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 7 mi
lei
2.Se suplimentează contul 24840220 -drumuri cu suma de 10 mii lei
3.Se disponibilizeaza contul 670220 cheltuieli materiale cultura cu suma de 10 mii lei.
4.Se suplimentează contul 670271 -Modernizare Cămin Cultural cu suma de 7 mii lei.
5.Se suplimentează programul de investiţii pe anul 2019 cu suma de 7 mii lei din
Pentru obiectivul Modernizare Cămin Cultural.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunica
Primarului comunei Iancu Jianu
Instituţiei Prefectului -Jud.Olt
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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
C O M U N A IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
Iancu jianu,str.Barbu Stirbei,nr. 152
H O T Ă R Â R E

Referitor la:- aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalului didactic
navetist si personalului auxiliar navetist.
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Iancu Jianu nr.3366122.08.2019
-raportul nr. 3365/ 22.08.2019 al compartimentului contabilitate
-avizul comisiei economico-financiara,agricultura
,nr.3500/2019
-avizul comisiei învaţământ,cultură,sănătate,protectie sociala,nr.3505/2019
-avizul comisiei juridice si disciplină nr. 3483/2019
-adresa Liceului Tehnologic Iancu Jianu nr.2895/21.08 2019 prin care solicita decontarea sumei de 5881 lei
,avizat in şedinţa Consiliului de Administraţie .
-prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat-pe anul 2019.
-Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011-art. 105(2) litera "f',art.276,art.304 alin.14.
-HG nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si
de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de
stat.
- art.2 din Instrucţiunea privind decontarea navetei cadrelor didactice nr.2/17.02.2011 emisă de Ministerul
Educaţiei si Cercetării.
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
-HCLnr. 13/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Iancu jianu,al bugetului
integral din venituri proprii si subvenţii pe anul 2019;
In temeiul art.l96(l) lita si art.l97(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Consiliul Local al comunei Iancu Jianujudetul Olt
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 .Aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic navetist si personalului auxiliar
navetist ,din cadrul Liceului Tehnologic Iancu Jianu,Scolii gimnaziale Iancu Jianu , Grădiniţei cu Program
Normal Iancu Jianu si Dobriceni pentru perioada mai-iulie 2019 in suma de 5881 lei.
ART.2.Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului comunei Iancu Jianu
Instituţiei Prefectului Jud.Olt.
Compartimentului contabilitate in vederea ducerii la indeplinire.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei Iancu
Jianu
Consiliul local al comunei Iancu .lianu.Jud.Olt.
Având în vedere:
• Referatul de aprobare al primarului Iancu Jianu nr.3360/22.08.2019;
• Raportul de specialitate nr.3359/22.08.2019;
• Cererile nr. 3565/13.09.2018, formulată de SC ALUNU SRL BALS si nr.3566/13.09.2019 formulata de dl
Mitran Gheorghe Nicolae si HJ nr.2353/2006 prin care se atesta proprietatea construcţiei aflata pe terenul
ce-se solicitat a fi cumpărat.
• Raportul de Evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ing.Diaconescu Cornel -membru titular
ANEVAR;
• Extrasul de carte funciară nr. 1556;
• Avizul Comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Iancu jianu,nr3485,3499,3504/2019.;
-prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare
-art.1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art.l29(2) lit c coroborat cu alin.6 lit.b ,art.l96 si art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
H O T Ă R Ă Ş T E
Art.l. Se aprobă vânzarea imobilului - teren intravilan, în suprafaţă de 1284 mp categorie curţi construcţii, din
domeniul privat al comunei Iancu Jianu, situat în Str. Barbu Ştirbei nr.195, tarlaua 27, parcela 13/2, judeţ Olt, având
nr. cadastral 1556, înscris în Cartea Funciară nr. 1556 a UAT Iancu Jianu, identificat conform extrasului de carte
funciară anexat.
Art.2. (1) Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ing.Diaconescu Cornel -membru
titular ANEVAR pentru terenul în suprafaţă de 1284 mp, situat în comuna Iancu Jianu, Str.Barbu Ştirbei nr.195,
tarlaua 27, parcela 13/2, judeţ Olt, având nr. cadastral 1556, înscris în Cartea Funciară nr. 1556 a UAT Iancu Jianu,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Preţul de vânzare al imobilului - teren prevăzut la art. 1, este de 3,2 euro/mp stabilit conform raportului de
evaluare, prevăzut în Anexa nr. 1.,calculat la cursul BNR din data încheierii contractului de vanzare-cumparare si se
va achita integral de cumpărător in contul RO50TREZ50821390207XXXXX deschis la Trezoreria Bals in numele
comunei Iancu jianu CUI 4394838.
Art.3 Proprietarul construcţiei edificate pe terenul prevăzut la art. 1 ,dl Mitran Gheorghe Nicolae are drept de
preemţiune la cumparare,pe care-1 poate exercita in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei in conformitate cu
prevederile art.364(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Art.4 (1) Se, împuterniceşte primarul comunei Iancu Jianu,Jud.Olt pentru semnarea contractului de vanzarecumparare in forma autentica.
(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului de vanzare-cumparare vor fi in sarcina cumpărătorului.
Art.5 Cu data prezentei încetează contractul de concesiune nr.4/04.12.2007 ,fara despăgubiri ,ce face obiectul
concesiunii, in favoarea vânzării terenului către dl Mitran Gheorghe Nicolae
Art.6.Sumele rezultate din vânzarea imobilului de mai sus se constituie venit al bugetului local si se cuprinde in
secţiunea pentru dezvoltare prin rectificare bugetara.
Art.Prezenta hotărâre se comunica:
-Primarului comunei Iancu Jianu
-dlui Mitran Gheorghe Nicolae
-Instituţiei Prefectului-Jud.Olt
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ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
Referitor la :Aprobarea valorificării bunurilor scoase din funcţiune de la staţia de apa Pietriş din administrarea
Consiliului local Iancu Jianu.
Având in vedere:
-referatul de aprobare nr.3389/26.08.2019 al primarului comunei Iancu jianu,Jud.Olt
-raportul compartimentului de resort nr.3425/27.08.2019
-avizul comisiei de specialitate nr.3501/29.08.2019
-lista bunurilor scoase din funcţiune privind staţia de apa „Pietriş";
-Contractul de sponsorizare autentificat cu nr. 1203/19.12.2013 incheiat intre OMV PETROM si Primăria comunei
Iancu Jianu in urma adoptării HCL n r . 3 9 / 2 0 1 3 ; '
-avizul OMV PETROM nr.5527/30.10.2018
-adresele prin care s-au instiintat primăriile Oboga,Bobicesti,Baldovinesti,Gavanesti,Calui despre preluarea fara
plata a bunurilor disponibilizate si nu au fost solicitate;
-prevederile art.111 alin.2 din O.G. nr.19/1995 privind unele masuri de'perfecţionare a regimului achiziţiilor publice,
precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice;
-prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice- anexa 2;
-prevederile art.28 alin. 1 si 2 si art.29 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale,cu modificările si
completările ulterioare;
• In temeiul art.129 (l)si (2) lit c coroborat cu alin(4) lit. b , art.196 alin(l) lit a si art.197 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ
CONSILIUL LOCAL IANCU JIANU ,adopta prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art l.Se aprobă valorificarea bunurilor scoase din funcţiune rezultate din dezmembrarea staţiei de apa
t

„Pietriş" , prin vânzare la licitaţie prin oferte de pret negociabil ,de către agenţi economici inclusiv REMAT-uri ,care
au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile .conform anexei la prezenta.
Art.2 Bunurile care nu pot fi valorificate cu respectarea HG nr.841/1995 pot fi declasate si casate in
condiţiile legii .ordonatorul de credite bugetare fiind direct răspunzător pentru organizarea operaţiunilor
respective.astfel incat sa nu existe posibilitatea sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţului 01t,primarului comunei Iancu
Contrasemnează
Secretar general Preda Rodica- '
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LISTA MIJLOACELOR FIXE :STATIA DE APA PIETRIŞ/ IANCU JIANU PENTRU A FI VALORIFICATE.

Asset
20228509
20228529
20228549
20242472
20228567
35211984
35211985
35211998
35211976
35212012
70004944
20228514
40212766
70004495
20228525
20228557

Asset descriptions Water
, Station lancu Jianu/Pietris
MOTOR ELECTRIC 160KW
TRANSFOMATOR 1600 KVA
S153868
-TRAFO 63KVA 20KV/04KV
Celula medie tensiune 20KV
seria:128750=1 buc
ELPPASUB12GS55
INSTALAŢIE FORŢA CAB ARM
3*25 (include si cabina CMPA)
INSTALAŢIE FORŢA CAB ARM
3*25
RACORD 0.4 KV LA PUT
COND REF PUŢURI
CONDUCTA 4 TOLI DE LA 1-5LA
RE
VAS COLECTOR 500
PPA2PN 400 S17
REZERVOR MET 2
VAGOANE
POMPA 5 X 1 0
STE 20 KV
PUNCT MĂSURA ENERG EL ST
REPOM

Net book value -NBV
Aria 01 (RON)
31.07.2013
123,66
62,66

Net tax value-NBV Aria
3™ party
Evaluation (Ron)
50(RON) 31.07.2013
123,66
62,66

92
51

-1.970,59
57.460,12

1.970,59
49.134,38

1.608
49.352

1.132.17
62,57

0
62,57

924
56

515,75

515,75

458

6.597,11
738,08
24.586,57

6.597,11
954,26
26.947,92

5.855
655
21.821

31.208,65
123,66
0

0
99,23
0

68.006
114
10.400

470,65
125,31
34.235,86

.0
105,80
25.568,04

0
111
30.385

ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la:
Alegerea preşedintelui de şedinţa
Consiliul Local al comunei Iancu Jianu.Jud.Olt întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
1 -raportul compartimentului secretar nr.3384 /23.08.2019
-raportul comisiilor de specialitate ,nr.3486,3498,3503/29.08.2019
-prevederile art.l23(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
In temeiul art.196 si 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTAR

ASTE:

Art.l.Se alege preşedinte de şedinţa pentru un mandat de 3 luni
(septembrie,octombrie,noiembrie 2019) domnul STĂNILĂ CONSTANTIN consilier local
,care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului local al comunei Iancu jianu.
Art.2 .

Preşedintele de şedinţă ales exercită atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica: -domnului Stănilă Constantin .consilier local.
- Primarului comunei Iancu Jianu,
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
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