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Nr.21918/03.12.2018

A N U N Ț

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 31 ianuarie 2018, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020;

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 21 ianuarie 2019, ora 1500;

Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr…..
din       ianuarie 2019

privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ……………. 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.24 din 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, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5235/2018;

►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca, cu propunerile pentru organizarea rețelei școlare a în anul școlar  2019-2020;

►avizul conform nr.…………… al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru organizarea rețelei
școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
în anul școlar  2019-2020;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul 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.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Perișoru în Școala Primară Perișoru, în
structura Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, începând cu anul şcolar 2019-2020.

(2) Se aprobă proiectul reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



I-ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:
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R Unitatea de învăţământ cu personalitate

juridică/niveluri de învățământ
școlarizate/limba de predare/Adresa, nr.

telefon /fax/e-mail

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail
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 09
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74 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

Şcoala Primară Perişoru/
Satul Perişoru nr.16, Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal Perișoru/
preșcolar, Satul Perişoru nr.246,

Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Tîrlele Filiu/

preșcolar, Satul Tîrlele Filiu nr.275,
Judeţul Brăila

Grădiniţa cu program normal
Ianca/preşcolar/ Orașul Ianca, str.Gării nr.8,

Judeţul Brăila

UR
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N
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77

9 /
 09
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74 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

Şcoala Gimnazială Plopu/preşcolar, primar,
gimnazial/limba română, Satul Plopu nr.264,

Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Plopu,

preșcolar/limba română,
Satul Plopu nr.229, Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti
primar/limba română,

Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Oprişeneşti,

preșcolar/limba română/
Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul Brăila
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76

0/0
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01

05

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial  liceal şi profesional/

limba română/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
Structura arondată (ar)/niveluri de înv./localitate

Clubul copiilor Ianca/gimnazial, Oraşul Ianca, str.Gării nr.7
Tel./fax 0239668090, pcbraila@gmail.com

Art.2.-Prin grija secretarului orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a 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.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL ORAȘULUI

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                        Alexandru STERIAN



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 raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 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 documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5235/2018 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 din Metodologie și ca răspuns la adresa
nr.14200/26.10.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin adresa nr.21145/30.10.2018 am
comunicat că la nivelul U.A.T. Oraș Ianca nu sunt unități de învățământ propuse pentru reorganizare și că,
pentru anul şcolar 2019-2020, vom propune spre avizare și aprobare aceeași rețea școlară stabilită prin
Hotărârea Consiliului Local nr.40/26.04.2017, pentru anul şcolar actual, pe baza avizului conform
nr.5069/18.04.2018;

Apoi, în a doua etapă prevăzută de Metodologie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a solicitat prin
adresa nr.15117/22.11.2018 transmiterea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2019-2020, în vederea emiterii avizului conform, absolut obligatoriu pentru legalitatea hotărârii
consiliului local;

Așa cum am comunicat prin adresa nr.21145/30.10.2018, am transmis spre avizare aceeași rețea școlară
stabilită pentru anul şcolar actual prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/26.04.2017, astfel că, așa cum era
și firesc, am primit avizul conform nr………../………………..;

În aceste condiții, fiind parcurse etapele obligatorii ale Metodologiei, 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, pentru anul şcolar 2019-2020.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 3 decembrie 2018 și publicat
pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;



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.10181/09.01.2019

A N U N Ț

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 31 ianuarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare:

►Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››;

►Proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția
primarului nr.3/09.01.2019;

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 28 ianuarie 2019, ora 1500;

Redăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare:

P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.2

din 31 ianuarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►necesitatea continuării Programului multianual de sistematizare a incintelor blocurilor de locuințe din

orașul Ianca, în cadrul căruia au fost finalizate proiectele de amenajare a spațiilor verzi, a căilor de acces, a
spațiilor de joacă pentru copii, precum și a locurilor de parcare la blocurile E1-E4 și B3-B5 și sunt în curs de
finalizare zonele blocurilor D1-D7 și A9-A11, urmând incintele blocurilor C1-C6,  B1-B2 și  B6-B7;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) 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 și completările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, 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 pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››, potrivit Devizului General anexat care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de …………..lei, inclusiv T.V.A., din care  C+M
……………. lei, inclusiv T.V.A., suma urmând a fi prevăzută în bugetul local pe anul 2019.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



Art.2.-În vederea derulării în bune condiții a lucrărilor de implementare a proiectului până la finele anului
în curs, termenele din contractele de închiriere a terenurilor din domeniul public, pe care au fost amplasate
provizoriu garaje auto în zona blocurilor C1-C6, B1-B2, B6-B7, nu vor mai fi prelungite începând cu anul
2019, iar locatarii vor fi somați să-și ridice construcțiile pe cheltuiala lor și să aducă terenurile la forma inițială.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție publică, potrivit legii, să semneze contractul de
lucrări și celelalte acte necesare realizării obiectivului de investiții.

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: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››

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 :

Așa după cum știți, începând cu anul 2016 am demarat un program multianual de amenajare a spațiilor
verzi, a căilor de acces, a spațiilor de joacă pentru copii, precum și a locurilor de parcare în incinta blocurilor
din orașul Ianca. Am început cu incinta blocurilor E1-E4, scop în care, vă amintiți, am cumpărat terenul în
suprafață de 649 mp pe care am amenajat spații de joacă și parcări, după care am continuat cu incintele
blocurilor B3-B5, D1-D7 și A9-A11, iar în anul 2019 vom urma zonele blocurilor C1-C6, B1-B2 și B6-B7;

Așa cum era de așteptat, majoritatea cetățenilor din aceste blocuri au fost foarte mulțumiți și au apreciat
această acțiune, însă ne-am confruntat bineînțeles și cu nemulțumirea proprietarilor de autoturisme care s-
au văzut nevoiți să ridice garajele auto din aceste zone, solicitând soluții alternative pentru amplasarea
acestora în alte spații special amenajate;

Noi am anticipat această situație și am pregătit soluții alternative, prima în spatele clădirii care a  avut
destinația de cantină a fostei fabrici de zahăr, unde exista un teren liber din domeniul public al orașului, pe
care l-am lotizat și am creat posibilitatea amplasării unui număr însemnat de garaje, atât de cetățenii din
blocurile E1-E4, cât și de cei din blocurile C1-C6 și D1-D7, iar a doua soluție a fost cea din spatele Blocului
F2 unde la fel am cumpărat un teren în suprafață de 2.418 mp pentru amplasarea de garaje, care va satisface
în mare măsură cerințele proprietarilor de autoturisme din blocurile B1-B7, A9-A11 și F1-F6;

Revenind la proiect, potrivit dispoziţiilor art.10-alin.(4) lit.a) 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, devizul general cu indicatorii tehnico economici trebuie aprobat în
această fază a proiectului, urmând să prevedem în bugetul local suma necesară.

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



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.3
din 31 ianuarie 2019

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al

anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare pe anul 2019, precum
și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare;

►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.5.15.3 și pct.10.7.3 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2018 aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3809/2018, completate prin Ordinul M.F.P.nr.3858/2018;

►rapoartele nr.10034/03.01.2019 și nr.10181/09.01.2019 ale șefului serviciului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind necesitatea utilizării sumei de 400.000 lei din
excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de
funcționare, în principal în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie
2018, respectiv pentru stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare pentru anul 2018;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), 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 validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/09.01.2019, după
cum urmează:

a)-pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare în anul 2019, se aprobă
utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018, în vederea efectuării plății
drepturilor de natură salarială aferente lunii decembrie 2018, inclusiv indemnizația de hrană, 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 anului 2018.

b)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2018, după cum urmează:
b1)-la sursa A, conform pct.5.15.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de 2.772.460,65 lei;
b2)-la sursa E, conform pct.10.7.3 lit.b) din Normele metodologice, în sumă de    137.493,28 lei;
(2) Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în curs,

suma utilizată potrivit alin.(1) lit.a) va fi virată în fondul de dezvoltare.
Art.2.-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: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/
09.01.2019.



În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Potrivit 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 2018, în baza prevederilor pct.5.15.3 și pct.10.7.3 din Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3809/2018, completate prin Ordinul
M.F.P.nr.3858/2018, respectiv ale art.21 din Hotărârea Consiliului Local nr.11/15.02.2018 prin care am fost
împuternicit să operez modificări asupra bugetului local, am emis Dispoziția nr.3/09.01.2019 pentru utilizarea
unei sume din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la
secțiunea de funcționare pe anul 2019, precum și stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare, cu obligația
prezentării acesteia spre validare consiliului local în prima ședință a acestuia din luna ianuarie 2019;

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 !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 9 ianuarie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;
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Nr.10464/23.01.2019

A N U N Ț

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile Legii
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 31 ianuarie 2019, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse spre dezbatere și aprobare, în regim de urgență,
următoarele proiecte de hotărâri:

►Proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2019;

►Proiectul de hotărâre privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila;

►Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul
anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;

Cu toate acestea, 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 28 ianuarie 2019, ora 1500;

Redăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare:

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.5
din 31 ianuarie 2019

privind: acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu
luna ianuarie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.18 alin.(1)-(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu

modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.351 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

coroborate cu prevederile art.2 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.3 lit.b) și art.5 alin.(2) din H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr.155/2010;

►normele de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate
naţională şi ale persoanelor private de libertate, aprobate prin O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.496/2015 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;

►referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.7, 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 acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali-funcționari publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2019, în limita a 32 lei/zi, reprezentând contravaloarea alocaţiei
valorice a Normei nr.6 din Anexa nr. 1 la O.G.nr.26/1994-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2).-Alocația valorică stabilită potrivit alin.(1) se acordă personalului poliției locale în activitate, pe baza fișelor
colective de prezență prezentate lunar de șeful poliției locale.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 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
Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, începând cu luna ianuarie 2019.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu modificările
şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, adresez
rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată;

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Potrivit dispoziţiilor art.351 din Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărârea
consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor O.G. nr.26/1994;

Apoi, prin H.G.nr. 171/2015, s-a aprobat metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la art.
351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr.155/2010, după care, prin Ordinul nr.496/2015 al Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, s-au stabilit trei alocaţii valorice a normei de hrană acordată personalului
poliţiei locale, astfel:

-Norma 1, reprezentând 25 lei/zi, pentru personalul contractual în activitate din cadrul poliției locale;
-Norma 6, reprezentând 32 lei/zi, pentru funcționarii publici în activitate din cadrul poliției locale;
-Norma nr. 12 "B" reprezentând 5 lei/zi, pentru întreg personalul poliției locale în activitate care lucrează

în ture sau schimburi;
Așadar, până la data adoptării Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

prevederile de mai sus erau permisive și se lăsa la latitudinea consiliilor locale, după posibilitățile bugetare,
iar noi am aprobat în anii trecuți o sumă fixă de 300 lei/lună/polițist local în activitate;

Acum, potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din O.U.G.nr.114/2018, în perioada 2019-2020, personalul din
cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite……la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea
nr. 273/2006,  indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare,……beneficiază de vouchere de vacanţă
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 8/2009, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18
din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

În fine, la art.18 alin.(1)-(3) din Legea nr.153/2017 se arată că: „….. începând cu 1 decembrie 2018
ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două
salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului poliţiei locale care,
potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul O.G.nr.26/1994….”, adică de acele alocații
valorice prezentate mai sus;

Prin urmare, ultimele acte normative în materie prevăd obligativitatea acordării drepturilor de hrană, motiv
pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.6

din 31 ianuarie 2019

privind: însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, de la ultima

actualizare a Inventarului atestată prin H.G.nr.343/2012;
►dispoziţiile art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;

►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul  consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 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.-Se însușește Inventarul actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca, județul
Brăila, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)- Se modifică şi se completează poziţiile:nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10; nr.11; nr.12;
nr.13; nr.14; nr.15;nr.16; nr.17; nr.18; nr.19; nr.20; nr.21; nr.24; r.25;nr.26; nr.27; nr.28; nr.29; nr.30; nr.31; nr.32;
nr.34; nr.35; nr.36; nr.37; nr.38; nr.39; nr.40; nr.42; nr.43; nr.44; nr.45; nr.46; nr.47; nr.48; nr.49; nr.51; nr.52; nr.53;
nr.54; nr.55; nr.56; nr.60; nr.61; nr.62; nr.63; nr.64; nr.71; nr.72; nr.73; nr.74; nr.75; nr.76; nr.77; nr.78; nr.79; nr.80;
nr.81; nr.82; nr.83; nr.84; nr.85; nr.86; nr.87; nr.92; nr.93; nr.94; nr.95; nr.96; nr.97; nr.98; nr.99; nr.100; nr.101;
nr.102; nr.103; nr.104; nr.105; nr.106; nr.107; nr.108; nr.109; nr.110; nr.111; nr.112; nr.113; nr.114; nr.115; nr.116;
nr.117; nr.118; nr.119; nr.120; nr.121; nr.122; nr.123; nr.124; nr.125; nr.126; nr.127; nr.128; nr.129; nr.130; nr.131;
nr.132; nr.133; nr.134; nr.135; nr.136; nr.139; nr.142; nr.143;nr.144;nr.148; nr.152; nr.157; nr.158; nr.159; nr.162;
nr.163; nr.164; nr.165; nr.167; nr.168; nr.169; nr.170; nr.172; nr.173; nr.175; nr.176; nr.179; nr.180; nr.181; nr.182;
nr.187;nr.188; nr.203; nr.204; nr.205; nr.206; nr.207; nr.208; nr.209; nr.210; nr.211; nr.212; nr.213; nr.214; nr.215;
nr.216; nr.217; nr.218; nr.221; nr.222; nr.227; nr.228; nr.230; nr.231; nr.235; nr.236; nr.240; nr.241; din Secţiunea I-
bunuri imobile, după cum urmează:

Secţiunea I- Bunuri imobile
la poziția nr.1, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.040.118,67”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.2, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”7.544.607,65”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.3, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.367.754”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.4, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.624.374,38”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.5, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.297.041,57”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.6, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.956.899,90”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.7, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”496.250,87”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.8, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.899.386,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.9, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”681.561,24”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.10, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.603.327,81”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.11, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”324.064,20”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.12, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”740.023,17”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.13, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord-Lot.1; Suprafaţă totală: 7.238
mp; Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml; Lungime spaţiu verde: 2.032 ml; Lot.2; Suprafaţă totală:
3749 mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”587.149,53”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.14, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.212.604,13”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.15, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”944.522,75”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.16, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.954,55”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.17, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”229.804,00”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.18, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”900.421,54”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan sud, (Lot.1 DN 2B-intravilan
nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud; Suprafaţă totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml;
Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime spaţiu verde: 2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafaţă totală: 5773 mp);
(Lot. 4 intravilan sud-str. Orizontului ; Suprafață totală :1323 mp)” coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”1.592.418,44”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.20, : coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu  intravilan nord-intravilan sud, (Lot.1 DN2B-intravilan
nord Suprafață totală:7645mp);( Lot.2 DN2B-intravilan sud Suprafață totală :6573mp); Lungime strada : 1035 ml,
Lungime trotuar : 2 070 ml Spaţiu verde L= 2 070 ml,; (Lot. 3 intravilan sud-str. Orizontului ; Suprafață totală :1702
mp)” coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.697.419,14”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.21, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-UM; Suprafaţă totală: 16.403 mp; Lungime
stradă: 1.100 ml; Lungime trotuar: 1.100 ml; Lungime spaţiu verde: 2.200 ml; Lot 2-Suprafață totală 12.348 mp”;
coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.399.428,74”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public
al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.24, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu – intravilan, Lot.1; Suprafaţă totală:
7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar: 1.138 ml; Lungime spaţiu verde: 1.138 ml” Lot 2 ; Suprafaţă totală:
2683 mp;” coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”942.078,43”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.25, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”753.505, 40”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziţia nr.26: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B -Siloz Ianca; Suprafaţă totală: 8114 mp);”;
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr.
6/31.01.2019”;
la poziţia nr.27: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str.nr3-intravilan; Suprafaţă totală: 2773 mp;”; coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.28, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.498.975,55”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.29, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.470.151,32”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.30, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.482.597,02”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.31, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.410.061,68”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.32, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.069,34”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.34, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.697.050,38”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.35, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.919.747,96”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”
Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.36, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”2.166.843,22”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.37, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.175.746,53”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.38, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.943.214,72”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.39, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”999.095,82”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.40, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.251.231,65”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.42, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.011.025,71”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.43, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.307,34”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.44, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.013,96”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.45, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”99.800,19”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.46, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”542.100,68”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.47, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.198.139,01”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.48, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.983.680,78”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.49, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”218.902, 09”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.51, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”175.938,80”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.52, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.145,86”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.53, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”125.601,20”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.54, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”222.423,25”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.55, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.346,71”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.56, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.881.388,87”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.60, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”233.134,45”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.61, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”189.560,06”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.62, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”163.201,59”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.63, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”214.347,85”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.64, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”195.642,74”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.71, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”401.874,87”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.72, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”468.028,56”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.73, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”583.039,64”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.74, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”597.301,18”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.75, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”537.886,30”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.76, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”502.889,22”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.77, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”27.155,22”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.78, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”441.920,33”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.79, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”429.781,69”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.80, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”355.960,77”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.81, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”342.601,81”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.82, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.958,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.83, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”420.866,61”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.84, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”436.091,06”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.85, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”483.182,11”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.86, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”399.548,85”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.87, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”360.976,91”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.92, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”131.585,32”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”
Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.93, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.513”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.94, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.940”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.95, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”130.226”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.96, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.698”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.97, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.98, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.99, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”31.638”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.100, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.101, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.102, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.103, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.104, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”79.355”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.105, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”67.532”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.106, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”80.932”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.107, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.108, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.109, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.110, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”
Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.111, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.112, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.113, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.114, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.115, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”
Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.116, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”129.992”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.117, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”182.800”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.118, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”76.175,32”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.119, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”158.427”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.120, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.739”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.121, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”93.323”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.122, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”69.045”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.123, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.468”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.124, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.746”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.125, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”24.853”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.126, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”23.667”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.127, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”11.373”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.128, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.258”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul
public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.129, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.803”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.130, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”60.281”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.131, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.135”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.132, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.217”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.133, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”104.184”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.134, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.293”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.135, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”180.042”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.136, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”138.967,80”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.139, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.413.764,60”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.142, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Zona stadion  Suprafață 2.003 mp, Zona Fabrica de zahar
Suprafață 600 mp, Zona Piața agroalimentară Suprafață 570 mp, Zona Liceu N. Oncescu Suprafață 90 mp, Zona
Str.Gării Suprafață 328 mp, Zona CT 9 Suprafață 258 mp, Zona Spital Suprafață 240 mp, Zona bloc B1 Suprafață 80
mp, Zona bloc A Suprafață 40 mp, Zona Casa de cultură Suprafață 370 mp, Zona bloc C Suprafață 240 mp, Zona
module Suprafață 200 mp, Zona str.Sărăţeni Suprafață 100 mp, Zona Primărie Suprafață 125 mp”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins:”,: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.143, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”294.999,51”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.144, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.944”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.148, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.791”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.152, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”211.739”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”46.362”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.158, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”29.376” , ”9.064”,, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”44.532” , ”11.964”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.059,64” , ”263.762”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”511.468” , ”54.384” iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.164, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Suprafață teren 500 mp, Suprafață construită 202 mp,
Suprafață desfășurată 404 mp, regim de înălțime P+1, Vecinătăţi - N – poliţie S – sediu Primărie V – Bl F5 E – Str
Sãrãţeni coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”94.071” , ”22.600” iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.165, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 272 mp, Suprafaţă desfașurată 408 mp,
Suprafaţă construită 204 mp, Vecinătăţi : Nord – Str. N. Oncescu, Sud – Grădiniță, Vest – Str. Gării, Est – proprietate
particulară;” coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.453” , ”18.128”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”6.516” , ”36.586”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”192.276” , ”77.249”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”560.776,87” , ”236.870”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.170, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Suprafaţă totală teren 19 408 mp, construcțiile : C1 cu
Suprafaţă construită 246 mp, C2 cu Suprafaţă construită 369 mp, C3 cu Suprafaţă construită 409 mp ,C4 cu Suprafaţă
construită 26mp, C5 cu Suprafaţă construită 36 mp, C6 cu Suprafaţă construită 27 mp, Împrejmuire gard beton și plasa,
Vecinătăți - Nord str. Teilor, Sud – teren arabil, Vest- proprietate privată Est – teren arabil ;”coloana nr.5 va avea
următorul cuprins: ”882.810” , ”116.835”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.886” , ”20.883”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.173, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.432,18”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”135.093” , ”69.539”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”58.910” , ”52.825”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”49.216” , ”75.186”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”115.958” , ”83.955”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.840” , ”12.236”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.618” , ”50.192”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.187, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.055.879”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.188, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață totală 32.365 mp; număr locuri 2500; vecinătăți
:Nord -str. Stadionului, Sud-proprietate particulară, Est-proprietate particulară, Vest-proprietate particulară;  construcție
C1-suprafață construită 179 mp, din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire gard de plasă ; coloana nr.5 va avea
următorul cuprins: ”810.144,92”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.203, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 23418 mp ; C1- clădire liceu P+1; din
cărămidă, fundație beton, planseu beton armat,sarpanta lemn, invelitoare tablă Suprafață construită 1531 mp,
Suprafață desfășurată  2949 mp ; C 2- (fosta cladire Gimnaziu) D+P+1 fundatie beton, zid caramidă, șarpantă lemn,
invelitoare tablă, Suprafață construită 257 mp, Suprafață desfășurată 759 mp ; C 3- cantină fundațtie beton, zid
cărămidă, șarpantă lemn, invelitoare tablă Suprafață construită 187 mp, Suprafață desfășurată 187 mp; C 4- internat
P+1 prefabricate, fundație beton , terasă necirculabilă, Suprafață construită 511 mp, Suprafață desfășurată 1017 mp;
C 5-centrala termică veche fundație beton, zid caramidă, invelitoare tablă, Suprafață construită 41 mp; C- 6 anexă
Suprafață construită 20mp ; Corp 7 –centrala termică nouă, fundație beton, zid caramida, invelitoare tablă Suprafață
construită 36 mp; C 8- anexă Suprafață construită 31 mp; C 9 anexă Suprafață construită 194 mp ; C 10 anexă
Suprafață construită 48mp; Vecinătăți : Nord -proprietate particulară, Sud- DN 2B(str. Calea Brăilei) Est- Str Viilor Vest-
proprietate particulară ; “coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.854.683”,”1.088.632”,  iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;



la poziția nr.204, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”177.283” , ”51.189”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.205, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 17089 mp ; C1- clădire liceu P+1; Suprafață
construită 591 mp; C 2-clădire P+1- centru documentare informare ,Suprafață construită 116 mp ;C3 clădire anexă
Suprafață construită 29 mp;C4-remiză PSI  Suprafață construită 100 mp;C5 depozit materiale Suprafață construită 45
mp; C6 teren sintetic de sport ,Suprafață construită 1144 mp“;coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”3.277.807,95”,”693.503,84”,iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform
Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.206, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.749.676,96”,”466.162”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”141.215” , ”352.626”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”269.492” , ”175.878”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”350.935” , ”159.889”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.819” , ”22.660”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.211, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”493.089” , ”65.261”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.212, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”37.274”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.213, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”133.767” , ”212.533”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.214, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”167.877” , ”51.121”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.215, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.379” , ”89.879”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.216, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărățeni – Str.Fabricii; Lot.1  Suprafaţă totală:
1800 mp; Lot.2 Suprafaţă totală: 1938 mp;” iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.217, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.180.831,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.218, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”563.260,99”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.221, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,, Amplasament : str Școlii nr. 7 ,Suprafață teren 6850 mp,
Vecinătăți : Nord : str. Școlii, Sud : Grup Scolar Nicolae Oncescu, Est : str Fabricii Vest : proprietate privata”; coloana
nr.5 va avea următorul cuprins: ”366.839,69” , ”755.149”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public
al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.222, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.921.356,97”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.227, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”30.677”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.228, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”5.633.138,17”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.230, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.675.591” , ”510.258”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.231, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”4.593.467,43”,”27.509”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.235, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.696” , ”5.438”,  iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.236, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.291.761,67”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.240, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”374.693,34”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;
la poziția nr.241, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.917,86”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2019”;

b)- Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
Ianca, cu pozițiile nr.242-255 identificate conform datelor din Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

c).-Din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca pe anul 2017 se abrogă pozițiile:
►nr.156 – clădirea fostei centrale termice nr.1;
►nr.160 – rețelele de transport energie termică din vechiul sistem centralizat;



►nr.161 – fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele aferente;
►nr.198 și nr.202 – fântânile din satele Tîrlele Filiu și Berlești;
►nr.223 – împrejmuire platformă gunoi satul Oprișenești;
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar-contabil din

cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin

grija secretarului U.A.T. Oraș 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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

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:

În luna mai a anului trecut vă spuneam că există oportunitatea accesării de fonduri europene prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, în cadrul căruia ne-am propus să promovăm proiectul ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, județul Brăila››;

Faptul că implementarea proiectului prevede înființarea a patru noi trasee de transport călători cu autobuze hibrid,
amenajare de parcări, stații de autobuz și piste pentru circulația bicicletelor pe străzile care compun traseele, au
necesitat măsurători topografice, ocazie  cu care s-au constatat unele diferențe de suprafețe față de cele prevăzute în
Inventarul domeniului public, iar asta a implicat și actualizarea datelor de identificare din documentația de carte
funciară;

Ulterior, urmare modificărilor din ghidul aferent proiectului mai sus amintit, la depunerea cererii de finanțare trebuie
prezentate documentațiile privind înscrierea definitivă, și nu provizorie cum era anterior, în cartea funciară a imobilelor
de pe traseul proiectului, iar asta înseamnă atestarea modificărilor și completărilor făcute la Inventarul bunurilor din
domeniul public prin Hotărâre a Guvernului;

Cu această ocazie, am centralizat toate modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului, de la ultima actualizare a Inventarului atestată prin H.G.nr.343/2012 și până la 31
decembrie 2018;

Dat fiind faptul că pe data de 10 februarie 2019 se deschide noua sesiune la Axa prioritară 3 - Proiecte de investiții
4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon, vă rog să fiți de acord cu înscrierea acestui proiect pe ordinea
de zi și adoptarea lui în regim de urgență la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2019;

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.7

din 31 ianuarie 2019

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare

nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de
carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.46/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza întocmirii
studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul
Brăila››;

►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor art.71-
alin.(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;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) 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 și completările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, precum
și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 13 , art.45 alin.(2) lit.a) și
e) 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 actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face
parte din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 22.791.543,06 lei-inclusiv T.V.A., din care suma de 10.521.476,88 lei-
inclusiv T.V.A. reprezintă C+M.

Art.2.-Bugetul final al proiectului și contribuția proprie a orașului Ianca vor fi aprobate în faza de precontractare a
finanțării.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care se
împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului U.A.T. Oraș 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: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

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.46/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, la faza întocmirii studiului
de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
valoarea estimată a obiectivului la acea dată a fost de 20.792.518,55 lei, inclusiv T.V.A., din care  8.597.253,36 lei,
inclusiv T.V.A., reprezintă C+M (Construcții +Montaj), urmând ca bugetul final al proiectului și contribuția proprie să fie
aprobate în faza de precontractare a finanțării;

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,
dar și ca urmare a creșterii accelerate a celorlalte costuri la materiale și combustibili din ultimele luni, este absolut
necesară actualizarea indicatorilor economici ai proiectului;

Dat fiind faptul că pe data de 10 februarie 2019 se deschide noua sesiune la Axa prioritară 3 - Proiecte de investiții
4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon, vă rog să fiți de acord cu înscrierea acestui proiect pe ordinea
de zi și adoptarea lui în regim de urgență la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2019;

Așadar, noi suntem acum tot la faza studiului de fezabilitate urmând ca bugetul final al proiectului și contribuția
proprie să fie aprobate în faza de precontractare a finanțării. Conform Devizului general actualizat noua valoare
estimată a obiectivului este 22.791.543,06 lei, inclusiv T.V.A., din care  10.521.476,88 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă
C+M (Construcții +Montaj);

Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi 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 23 ianuarie 2019 și publicat pe pagina
proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;
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