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Nr.10752/30.01.2019
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 februarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare:
1.-Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009;
2.-Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase
din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate
în anul 2019 potrivit amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
aceste proiecte de hotărâri, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 25 februarie 2019, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectelor de hotărâri și al referatelor de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.10
din 28 februarie 2019
privind: aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca
a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul
‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu.
Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.112/30.01.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care se solicită
adoptarea hotărârii pentru aprobarea Actului adițional nr.14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/ 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.87/20.12.2018 însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în domeniul public al
orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin
Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;
►Procesul-verbal de predare-preluare în gestiune directă, administrare și exploatare a Bunurilor de Retur care
constituie Sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare aparținând Delegatarului Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Ianca, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul
Braila›› POS I Mediu, încheiat la data de 29.01.2019, înregistrat sub nr.10703/29.01.2019 la Delegatarul Predator și
sub nr.2550/29.01.2019 la Operatorul Primitor, cu anexele aferente ca parte integrantă;
►Actul Aditional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect punerea la dispoziția
Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea Administrativ
Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate
prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu, cu anexele
aferente ca parte integrantă;
►prevederile art.8 alin.(4) din Capitolul II - Bunurile Delegării, al Titlului I din Dispozițiile Generale ale Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și
completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.4 lit.e) și f), alin.5 lit.a), alin.(6) pct.14 și alin.(7) lit.a), art.37,
art.45 alin.(3), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca
a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul
‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu, potrivit Anexei care face
parte integrantă din prezenta.
(2) Actul adițional nr.14/28.02.2019 se va încheia între Delegatarul-Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Iancareprezentat prin Primar Chiriță Fănel-George și Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.reprezentat prin Director General Mangiurea Silviu.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată Operatorului C.U.P. Dunărea
Brăila S.A. și A.D.I. Dunărea Brăila, prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU

Notă: Actul adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009 este publicat separat pe pagina proprie de
internet, la secțiunea Consiliul Local-Proiecte de hotărâri, luna februarie 2018
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009,
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez rugămintea
comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/20.12.2018 s-a însușit Inventarul și s-a aprobat înscrierea în
domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare,
realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;
Acum, după adoptarea hotărârilor consiliilor locale din cele 9 localități înscrise în etapa I a Proiectului ‹‹Reabilitarea
și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS Mediu, pentru însușirea Inventarelor acestor
bunuri, precum și după verificarea legalității acestor hotărâri;
Dat fiind faptul că există Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
din orașul Ianca nr.670/10.09.2009, prin adresa nr.112/30.01.2019 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila a solicitat adoptarea hotărârii pentru aprobarea Actului adițional nr.14 la acest Contract, având ca obiect tocmai
punerea la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul Unitatea
Administrativ Teritorială Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila››
POS I Mediu;
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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Nr.11049/08.02.2019
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 februarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului
2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp
1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 25 februarie 2019, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.11
din 28 februarie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019,
pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea
realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza întocmirii
studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII,
Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››;
►Programul multianual al investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.11/2018, unde la poziția nr.13 din Anexa nr.3 figurează obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul
Plopu››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;
►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor art.71alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal
- bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
►adresa nr.3104/07.02.2019 a S.C .Pricons S.R.L. Brăila-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea structurală și
funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››, prin care
se solicită actualizarea valorii Contractului de lucrări nr.18967/29.08.2018;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, după finalizarea procedurilor de achiziție publică și actualizați
pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și

funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››, conform
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul proiectului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019 este de 1.741.643,52 lei, inclusiv taxa
pe valoarea adăugată, care se asigură integral din bugetul local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiar
contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

Fănel George CHIRIŢĂ

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat
la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii
Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››.
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 Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.08.2016 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, la faza
întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională
a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››, bugetul
estimat al proiectului la acea dată fiind de 1.847.027 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
Ulterior, contractul de lucrări a fost atribuit la valoarea de 1.698.695,96 lei, din care s-au executat și sau plătit lucrări în anul 2018 în valoare de 174.432,97 lei, rămânând un rest lucrări de executat pentru anul
2019 în valoare de 1.524.262,99 lei, toate sumele fiind cu TVA;
Acum, odată cu adoptarea O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, prin care s-a stabilit ca salariul minim pe economie în domeniul construcțiilor să fie de 3.000
lei de la data de 1 ianuarie 2019, devine absolut necesară și obligatorie actualizarea indicatorilor economici
ai proiectului pentru restul de lucrări de executat în anul 2019;
Așadar, conform Devizului General al obiectivului, pe care îl anexăm spre edificare, influența
O.U.G.nr.114/2018 în privința costurilor cu munca vie este 217.380,53 lei-inclusiv T.V.A., astfel că valoarea
totală a lucrărilor, rest de executat în anul 2019, este de 1.741.643,52 lei -inclusiv T.V.A.
Faţă de cele arătate, în perspectiva fundamentării și adoptării bugetului local, precum și a programului
de investiții pe anul în curs, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 08 februarie 2019 și publicat pe
pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.12
din 28 februarie 2019
privind: aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al
oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019 potrivit amenajamentului silvic întocmit pentru
perioada 2015-2024.
Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.566/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-au transmis spre aprobare documentația de
valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie
efectuate în anul 2019 potrivit amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, în conformitate cu
prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017;
►adresa nr.566/28.01.2019 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a transmis lista prețurilor orientative practicate
pentru valorificarea materialului lemnos în zonele limitrofe pădurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Ianca,
coroborată cu lista preţurilor de referinţa pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul
contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, aprobată prin Ordinul nr.83/2019 al Ministrului Apelor şi Pădurilor;
►Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 privind obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din
lemn, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G.nr.470/2014;
►dispoziţiile art.10 alin.(1), art.12 şi art.17 din Codul silvic aprobat prin Legea nr.46/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.9/28.12.2012 privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Ianca în
scopul încheierii contractelor de prestări servicii silvice pentru terenurile cu vegetaţie forestieră dobândite în proprietate
de oraşul Ianca;
►Memoriul de fundamentare a Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Contractul de administrare a
pădurilor nr.2620/1/08.05.2017, încheiat între Primăria orașului Ianca și Ocolul Silvic Ianca;
►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.5 lit.b), art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Contractul nr.2620/1/ 08.05.2017 pentru
întreținerea, paza și administrarea pădurilor din domeniul public al orașului Ianca, încheiat Ocolul Silvic Ianca, potrivit
anexei nr.1.
Art.2.-Se aprobă Situația volumului maxim care se poate recolta anual ca produse principale și cel programat la
recoltare în anul 2019, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă Situația masei lemnoase programate la recoltare, comparativ cu prevederile amenajamentului
silvic, pe UP-uri, fond forestier oraș Ianca, în anul 2019, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă Situația amplasării masei lemnoase pentru Borderou 2019, fond forestier oraș Ianca, potrivit
anexei nr.4.
Art.5.-(1) Se aprobă preţurile de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al
orașului oraşului Ianca, pentru anul 2019, potrivit anexei nr.5.
(2) În conformitate cu prevederile Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 și a legislației în domeniu,
Ocolul Silvic Ianca este împuternicit să efectueze lucrările de întreținere, pază și administrare a pădurilor aflate în
domeniul public al orașului Ianca, potrivit amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024, inclusiv
operațiunile de valorificare a materialelor lemnoase, în prezența și cu recepția reprezentanților împuterniciți ai
proprietarului.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului Ianca.
Art.7.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU

Notă: Anexele nr.1-5 sunt publicate separat pe pagina proprie de internet, la secțiunea Consiliul
Local-Proiecte de hotărâri, luna februarie 2018

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea
Primăriei oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019 potrivit amenajamentului
silvic întocmit pentru perioada 2015-2024.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez rugămintea
comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Aşa după cum vă informam cu ocazia adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.99/2012, prin care terenurile cu
vegetaţie forestieră dobândite în proprietate potrivit Titlului nr.13121/ 20.11.2012-pentru suprafaţa de 21,4703 ha pe
raza oraşului Ianca, Titlului nr.13122/20.11.2012-pentru suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei şi Titlului
nr.13123/ 20.11.2012-pentru suprafaţa de 12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă, au fost declarate ca făcând parte
din fondul forestier proprietate publică a oraşului Ianca, exploatarea acestora trebuie făcută cu respectarea strictă a
regimului silvic, inclusiv în ceea ce priveşte valorificarea materialului lemnos;
Conform amenajamentului silvic aprobat pentru aceste păduri până în anul 2024, în cursul acestui an sunt
planificate etapizat lucrări de întreţinere a acestora, în urma cărora vor rezulta anumite cantităţi de material lemnos şi
care trebuie valorificate cu respectarea strictă a regimului silvic. În acest scop trebuie aprobată întreaga documentație
aferentă, respectiv:
►Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Contractul de administrare nr.2620/1/ 08.05.2017;
►Situația volumului maxim care se poate recolta anual ca produse principale și cel programat la recoltare în anul
2019;
►Situația masei lemnoase programate la recoltare, comparativ cu prevederile amenajamentului silvic, pe UP-uri,
fond forestier oraș Ianca, în anul 2019;
►Situația amplasării masei lemnoase pentru Borderou 2019, fond forestier oraș Ianca;
►Preţurile de valorificare a materialelor lemnoase pentru anul 2019, având la bază lista prețurilor orientative
practicate de Ocolul Silvic Ianca și lista preţurilor de referinţa pe specii şi sortimente pentru anul 2019, aprobată prin
Ordinul nr.83/2019 al Ministrului Apelor şi Pădurilor;
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 30 ianuarie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

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

Nr.10482/21.01.2019
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 februarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 25 februarie 2019, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr….
din 28 februarie 2019
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ
al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilărepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată
prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, aprobat prin
H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit raportului şefului serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat cu modificările
şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de preşedinte al comitetului
local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU

Notă: Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat,
este publicat separat pe pagina proprie de internet, la secțiunea Consiliul Local-Proiecte de hotărâri,
luna februarie 2018

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările
şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin procesul verbal de control nr. 554650/22.12.2009 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
« Dunărea » al judeţului Brăila, s-a stabilit că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Ianca trebuie
actualizat anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura demografică, în infrastructură, în reţelele
de utilităţi publice, etc.;
Potrivit dispoziţiilor art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, primarul elaborează și Consiliul local aprobă Planul de
analiză şi acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte
resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite Inspectoratului în raza căruia funcţionează;
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate
administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
Toate modificările care survin pe teritoriul localităţii în decursul unui an în ceea ce priveşte structura
demografică, căile de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi activităţi economice, infrastructura
locală, reţele de utilităţi publice, locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă, trebuie cuprinse
în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizarea lui urmând a fi aprobată în anul următor;
Având în vedere că pe parcursul anului 2018 au apărut astfel de modificări, dar şi necesitatea unor
completări, aşa cum sunt prevăzute în raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, se
impune actualizarea Planului despre care am făcut vorbire;
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 21 ianuarie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

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

Nr.10374/17.01.2019
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 februarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca pentru perioada
2019-2024 și a Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 25 februarie 2019, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr….
din 28 februarie 2019
privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca pentru perioada
2019-2024 și a Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.a) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.a) și b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
►măsurile nr.1 și 2 din Procesul verbal de control nr.2/16.01.2019 încheiat de echipa de inspecție a
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila, potrivit cărora până la termenul limită de 30 martie
2019 trebuie aprobate Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca și Planul anual
de acţiune privind serviciile sociale acordate;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială și raportul comisiei de
specialitate 3 din cadrul consiliului local;
►Avizul consultativ nr…………./2019 al Consiliului Județean Brăila;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a.) pct. 2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada
2019-2024, conform Anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019 la nivelul
oraşului Ianca, conform Anexei nr.2.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și Direcția de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.
Art.5.-Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PROPUS DE PRIMAR,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI
Alexandru STERIAN

Fănel George CHIRIŢĂ

Notă: Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale Planul local de acţiune sunt publicate separat pe
pagina proprie de internet, la secțiunea Consiliul Local-Proiecte de hotărâri, luna februarie 2018
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca
pentru perioada 2019-2024 și a Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate 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:
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei orașului, în comportamentul general al
locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Ianca, pentru perioada 2019-2024 și a unui Plan
anual de acţiune elaborat în conformitate cu această strategie.
De altfel aceasta reprezintă și o obligație a autorităților administrației publice locale, așa cum prevede
Legea asistenţei sociale nr.292/2011 și H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieții;
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate,
care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau
cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de
persoane defavorizate din UAT Oraș Ianca;
Strategia şi Planul local de acţiune pentru implementarea ei sunt elaborate cu respectarea legislaţiei
întregii legislații din domeniu, respectiv:
a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
e) Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;

h) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
j) Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și
îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate, precum și crearea altor noi, pentru
acoperirea unor cerințe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie;
Serviciile sociale au un caracter pro-activ și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei în relația
cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia;
Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, respectarea dreptului la
autodeterminare, abordarea individuală, parteneriatul, solidaritatea socială, participarea beneficiarilor;
În vederea facilității accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității Direcției de asistență socială
se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale
și serviciile sociale la care se poate apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai informaționale
cu cetățeanul, ci și stimulative și participative;
Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează
identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și educarea adecvată a tinerilor,
părinților și familiilor în ansamblul lor;
Având în vedere motivațiile de mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 17 ianuarie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

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

Nr.11342/18.02.2019
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 februarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat, a unui teren din
domeniul privat al orașului administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului
Serviciului de întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 25 februarie 2019, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.15
din 28 februarie 2019
privind: atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat, a unui teren din domeniul privat al
orașului administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere din cadrul Direcției
Tehnice și Lucrări Publice.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.3263/18.02.2019 a Consiliului Județean Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție a unui teren
în suprafață de până la 5.000 mp, situat în intravilanul orașului Ianca și aparținând domeniului public sau privat
administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din
cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice;
►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila,
concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de interes local, coroborate însă și cu
oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca,
cu avantajele ce decurg de aici în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei
Verde;
►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat scopului propus, situat la extremitatea intravilanului orașului Ianca,
str.Școlii, Incinta 2, Lot 1, înscris în Cartea Funciară nr.75218, aparținând domeniul privat al orașului administrat de
Consiliul Local Ianca;
►dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.2146 și următoarele din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se atribuie în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat, terenul în suprafață de 5.000
mp situat în intravilanul orașului Ianca, str.Școlii, Incinta 2, Lot 1, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere
a drumurilor județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice.

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) face parte din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de Consiliul Local, fiind
înscris în Cartea Funciară nr.75218 a U.A.T. Oraș Ianca, provenind din Numărul Cadastral 1121.
Art.2.-Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe o perioadă de 25 ani, prin contract de comodat încheiat
în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând a fi utilizat doar în scopul în care se face
împrumutul de folosință.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se
împuternicește să semneze contractul de comodat.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, pe termen limitat, a unui teren din domeniul
privat al orașului administrat de Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez rugămintea
comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.3263/18.02.2019, Consiliul Județean Brăila a solicitat punerea la dispoziție a unui teren în suprafață
de până la 5.000 mp, situat în intravilanul orașului Ianca și aparținând domeniului public sau privat administrat de
Consiliul Local Ianca, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Direcției
Tehnice și Lucrări Publice;
Există disponibilitatea unui teren adecvat scopului propus, situat în intravilanului orașului Ianca, pe str.Școlii, visa-vis de târgul de animale și cereale, aparține domeniului privat al orașului administrat de Consiliul Local Ianca, fiind
dezmembrat din suprafața totală de 13.049 mp teren, cumpărat de Orașul Ianca de la fostul CONIF S.A. Brăila;
Acum, având în vedere bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de interes local, coroborate
însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în
orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și
Ianca-Bordei Verde, pot spune că este și o datorie morală de a veni și noi cu ceva în sprijinul Consiliul Județean Brăila;
Temeiul legal îl reprezintă dispozițiile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2146 și următoarele din Legea nr.287/2009republicată, privind Codul civil, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 18 februarie 2019 și publicat pe
pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

