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ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Ianca din data de 24 septembrie 2020, ora 1500, care se va organiza și desfășura la Casa de cultură,
vor fi supuse spre dezbatere și aprobare:
►Proiectul de hotărâre nr.71 privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat
administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto;
►Proiectul de hotărâre nr.72 privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula și transmite în format electronic propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la aceste proiecte de hotărâri, la adresele: primaria.ianca@yahoo.com sau alexandrusterian2010@yahoo.com, până pe data
de 23 septembrie 2020, ora 1600;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Proiecte
de hotărâri, precum și la secțiunea Monitorul Oficial Local:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.71
din 24 septembrie 2020
privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în
vederea înființării unui parc/atelier auto.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 2020;
Având în vedere:
►cererea nr.17480/11.09.2020 a domnului Guțu Milea, în calitate de administrator al S.C.Gutpinika S.R.L.-cu sediul în
orașul Ianca, str.Sărățeni nr.155, prin care s-a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local, în vederea înființării unui parc/atelier auto;
►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal
27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară nr.75977 cu suprafața de 3.861 mp, aparținând domeniului privat
al orașului administrat de consiliul local, rezultat din dezmembrarea suprafeței de 7.721 mp conform H.C.L.nr.44/2017;
►dispoziţiile art.354 alin.(2), art.355 și art.362 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu aplicarea
corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din același act normativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►documentația-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al orașului
administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru
dezvoltarea unor activități economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în suprafață de 3.861 mp din domeniului
privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea
Funciară nr.75977, în vederea înființării unui parc/atelier auto.
(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu documentația-cadru și cu prețurile
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020.

Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la art.1, se va solicita avizul obligatoriu
al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General (ANRSPS) privind încadrarea
obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare,
(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul ANRSPS vor fi preluate în instrucțiunile pentru ofertanți și în caietul de sarcini, sau
ca anexă la contractul de concesiune dacă avizul va fi obținut după încheierea contractului, iar autorizația de construire se va
emite ulterior obținerii avizului.
Art.3.-Pe măsura solicitărilor, conform documentației-cadru, se va organiza licitație publică și pentru închirierea sau
concesionarea terenului în suprafață de 1.930 mp-Lotul nr.3 rezultat din dezmembrarea suprafeței de 7.721 mp conform H.C.L.
nr.44/2017, înscris în Cartea Funciară 75979 cu același număr cadastral, în scopul dezvoltării unor activități economice.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se împuternicește
să semneze contractul de concesionare a terenului în formă autentică.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și persoanelor interesate și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea
înființării unui parc/atelier auto..
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 cererea nr.17480/11.09.2020, domnul Guțu Milea, în calitate de administrator al S.C.Gutpinika S.R.L.-cu sediul în
orașul Ianca, str.Sărățeni nr.155, a solicitat concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în
vederea înființării unui parc/atelier auto;
În concret, petentul a avut în vedere un teren adecvat construirii de obiective economice, situat în orașul Ianca, str.Viilorcvartal 27, având numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară nr.75977 cu suprafața de 3.861 mp, aparținând
domeniului privat al orașului administrat de consiliul local, rezultat din dezlipirea suprafeței de 7.721 mp potrivit H.C.L.
nr.44/2017;
Practic, cele trei loturi înființate prin dezlipirea suprafeței de 7.721 mp, au mai fost scoase la licitație în baza H.C.L.
nr.44/2017, însă pentru închiriere, ori potrivit ultimelor modificări și completări aduse Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, nu se mai poate construi pe terenuri închiriate. De aici și necesitatea adoptării unei noi
hotărâri pentru aprobarea concesionării celor două loturi rămase disponibile din cele trei rezultate din dezlipire.
În fine, vă mai amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020 am aprobat documentația-cadru și prețurile
minime pentru închirierea sau concesionarea de terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul
local, în vederea amplasării de construcții provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor
activități economice, astfel că nu mai rămâne decât obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea sau nu a obiectului concesiunii în infrastructura
sistemului naţional de apărare, aviz care poate fi obținut fie anterior organizării licitației, fie ulterior acesteia dar înaintea emiterii
autorizației de construire.
Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.72
din 24 septembrie 2020
privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus
în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 septembrie 2020;
Având în vedere:
►Raportul nr.17374/08.09.2020 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în vederea atribuirii contractelor de
finanţare în anul 2020, potrivit căruia proiectul sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul
Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a fost selectat ca eligibil și propus pentru
finanțare;
►Referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local, în cazul
de față nemaifiind necesar raportul vreunui compartiment de specialitate, fiind suplinit de raportul comisiei de selectare a
proiectelor;
În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și
programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
►Regulamentului de acordare a finanţării pentru programe/proiecte sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca,
depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, în limita sumei de 350.000 lei conform structurii din
cererea de finanțare.
Art.2.-(1) Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice prin intermediul contractului de
finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de acordare a finanţării pentru programe sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019.
(2) Pe echipamentul de prezentare și de joc al Clubului Sportiv Viitorul Ianca se va aplica stema orașului și se va înscrie
Consiliul Local Oraș Ianca, astfel încât să fie vizibile de la distanță.
Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, să semneze contractul de finanțare a
proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv Viitorul Ianca, cuprinzând anexele nr.1-3 după cum urmează:
a.-anexa nr.1 cuprinzând activităţile/acțiunile din cadrul proiectului;
b.-anexa nr.2 cuprinzând bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului;
c.-anexa nr.3 cuprinzând scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/ 2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre pentru:
aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de
specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul
referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019 a fost aprobat Regulamentul de acordare a finanţării pentru proiecte
sportive din fonduri publice, în baza căruia am constituit, prin Dispoziția nr.336/10.07.2020, comisia pentru selectarea
proiectelor sportive în vederea atribuirii contractelor de finanţare în anul 2020, potrivit Legii educaţiei fizice și sportului
nr.69/2000;
Prin adresa nr.368/07.07.2020, înregistrată în termen la instituția noastră sub nr.15091/ 07.07.2020,Clubul Sportiv Viitorul
Ianca a depus spre finanțare, în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, proiectul sportiv „Fotbalul localtradiție și performanță II”, care a fost selectat ca eligibil și propus pentru finanțare, fiind de altfel și singurul proiect depus în
prima sesiune din acest an, deschisă în acest scop;
Din proiectul depus și din Raportul nr.17374/08.09.2019 al comisiei de evaluare, rezultă că activitatea sportivă finanțată
este cea legată de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul Ligii a-3-a a Campionatului Național de Fotbal și în
primele faze ale Cupa României, începând cu sezonul competițional 2020-2021;
Finanțarea are ca temei legal și prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și
programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată;
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ:-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 11 septembrie 2020 și publicat pe pagina proprie de
internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

