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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 18 august 2020
privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului
2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, convocat de îndată în şedinţă extraordinară la
data de 18 august 2020;
Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», Cod
SMIS 125976, promovat în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific
13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul
Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele ‹‹Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și ‹‹Îmbunătățirea
infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr.64
și 65/28.08.2018 și actualizate prin Hotărârile Consiliului Local nr.40 și 41/26.03.2020;
►adresa nr.22805/DIPOR/17.08.2020-Solicitarea de clarificare 13 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, potrivit căreia trebuie actualizată încă odată hotărârea consiliului
local privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», ca urmare a trecerii unor noi cheltuieli
eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru 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 pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», Cod SMIS 125976, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici și mijlocii
din România.
Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de 15.957.181,28
lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 935.984,23 lei pentru finanțarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia în cuantum total
de 300.423,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Art.4.-În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», din
bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării acestuia.
Art.5.-Din bugetul local se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6.-Se împuternicește primarul să semneze, în numele și pe seama orașului Ianca, contractul
de finanţare și celelalte documente aferente proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Art.7.- Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Art.8.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.63/
13.08.2020.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
George STERPU
H.C.L. Nr.64/18.08.2020

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

H O T Ă R Â R E A Nr.60
din 13 august 2020
privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
august 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 13 august 2020, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local George STERPU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna august 2020, care va semna hotărârile
adoptate în această lună, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

George STERPU

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ
H O TDEĂ FOND
R Â R FUNCIAR
E A Nr.61PRIMAPRIMA
din 13 august 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2020, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila››.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
13 august 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020-Solicitarea de clarificare 8 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care se cer anumite detalii în cazul proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aprobați prin H.C.L.nr.7/31.01.2019 ca urmare a trecerii unor cheltuieli
eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile;
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, Cod SMIS 130537, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - Proiecte
de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă al Programului Operaţional Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a influențelor
intervenite la acea dată 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;
►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;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu
finanțare nerambursabilă-cu Devizul General, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) 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 indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, 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 22.973.857,51 lei, din care suma de
10.522.898,20 lei reprezintă C+M, ambele sume incluzând taxa pe valoarea adăugată.
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,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca, contractul de
finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.
Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.7/31.01.2019 cu aceeași reglementare.
Art.5.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
persoanelor și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
George STERPU

H.C.L.nr.61/13.08.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ANEXĂ LA H.C.L.Nr.61/13.08.2020
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:
conform HG 907/2016

“Transport public urban modern Oraș Ianca, judetul Braila”

Valoare
fără TVA

TVA

Valoare
cu TVA

lei
2.000

lei
4.000

lei
5.000

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului
0.000
0.000
1.2 Amenajarea terenului
0.000
0.000

0.000
0.000

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor și
subcapitolelor de cheltuieli

0

1

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și
aducerea terenului la starea inițială

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor

TOTAL CAPITOLUL 1

75,908.790

14,422.670

90,331.460

0.000

0.000

0.000

75,908.790

14,422.670

90,331.460

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților
necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii
95,000.000
18,050.000

113,050.000

3.1.1 Studii de teren

25,000.000

4,750.000

29,750.000

3.1.1.1 Studiu geotehnic

5,000.000

950.000

5,950.000

3.1.1.2 Studiu topografic

20,000.000

3,800.000

23,800.000

3.1.2 Raport privind impactul asupra
mediului

4,000.000

760.000

4,760.000

3.1.3 Alte studii specifice

66,000.000

12,540.000

78,540.000

3.2

Documentatii suport si chetuieli
pentru obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii

4,000.000

0.000

4,000.000

3.3

Expertizare tehnica

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.4

Certificarea performantei energetice
si auditul energetic al cladirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

216,000.000

41,040.000

257,040.000

3.5.1 Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2 Studiu de prefazabilitate

0.000

0.000

0.000

84,000.000

15,960.000

99,960.000

2,000.000

380.000

2,380.000

3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in
vederea obținerii avizelor
/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

120,000.000

22,800.000

142,800.000

45,000.000

8,550.000

53,550.000

130,000.000

24,700.000

154,700.000

124,000.000

23,560.000

147,560.000

3.7.2 Auditul financiar

6,000.000

1,140.000

7,140.000

Asistență tehnică

tehnic si a detaliilor de executie

3.6

Organizarea procedurilor de
achiziție

3.7

Consultanță
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii

3.8

158,000.000

30,020.000

188,020.000

3.8.1 Asistență tehnică din partea
proiectantului

28,000.000

5,320.000

33,320.000

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

20,000.000

3,800.000

23,800.000

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC

8,000.000

1,520.000

9,520.000

3.8.2 Dirigentie de șantier

TOTAL CAPITOLUL 3

130,000.000

24,700.000

154,700.000

658,000.000

124,260.000

782,260.000

1,623,931.830

10,170,941.490

17,961.330

112,494.650

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații
8,547,009.660
OB,1AMENAJ. PLATF.ASTEPTARE STATII

814,797.690

154,811.560

969,609.250

OB,3 VIABIL. CAROSAB

5,714,181.180

1,085,694.420

6,799,875.600

OB,4 PISTE BICICLISTI

1,847,588.680

351,041.850

2,198,630.530

75,908.790

14,422.670

90,331.460

0.000

0.000

0.000

703,710.000

133,704.900

837,414.900

5,964,800.000

1,133,312.000

7,098,112.000

1,813,532.200
559,200.000

344,571.120
106,248.000

2,158,103.320
665,448.000

17,588,251.860

3,341,767.850

20,930,019.710

219,853.150

41,772.100

261,625.250

219,853.150

41,772.100

261,625.250

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării
șantierului

0.000

0.000

0.000

Comisioane, cote, taxe, costul
creditului

97,270.490

0.000

97,270.490

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)

44,213.860

0.000

44,213.860

8,842.770

0.000

8,842.770

44,213.860

0.000

44,213.860

0.000

0.000

0.000

OB,2 AMEN.PARCARI

OB.5 SP. VERZI

4.2

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice și funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care nu necesita montaj și
echipamente de transport

4.5
4.6

Dotări
Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații
aferente organizării de șantier

5.2

94,533.320

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii (0,1%)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

527,647.560

100,253.040

627,900.600

5.4

Cheltuieli pentru informare si
publicitate

105,000.000

19,950.000

124,950.000

TOTAL CAPITOLUL 5

949,771.200

161,975.140

1,111,746.340

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1

Pregătirea personalului de exploatare

20,000.000

3,800.000

23,800.000

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOLUL 6

30,000.000
50,000.000

5,700.000
9,500.000

35,700.000
59,500.000

TOTAL GENERAL

19,321,931.850

3,651,925.660

22,973,857.510

DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8,842,771.600

1,680,126.600

10,522,898.200

Beneficiar,
Orasul IANCA, JUDEȚUL
BRAILA
Primar,

Intocmit,
SC BIZ ING SRL
ing. Baltuta Catalina
Zenovia
7,823,998.780
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COMISIA LOCALĂ
FOND
H O TDE
ĂR
Â R EFUNCIAR
A Nr.62 PRIMAPRIMA
din 13 august 2020
privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13
august 2020;
Având în vedere:
►Solicitarea de clarificare 8 transmisă cu adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020 a Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care se cer anumite clarificări în cazul proiectului
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea
H.C.L.nr.23/04.03.2020 ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor
neeligibile, cu influențe în nivelul contribuției proprii la cofinanțarea proiectului, conform Ghidului
apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;
►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;
►Hotărârile Consiliului Local nr.45 și 46 din data de 31.01.2018 privind aprobarea Studiului
de oportunitate, a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, promovat cu finanțare
nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr.23/04.03.2020 privind aprobarea proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă-cu bugetul proiectului actualizat, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) 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.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul Brăila››,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/ 2019/3/3.2/ 4/2.Regiuni.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 4.164.901,92 lei pentru
finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în
Orașul Ianca, județul Brăila››, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
în cuantum de 377.500,44 lei.
(2) Din contribuția proprie în proiect în valoare de 4.164.901,92 lei, suma de 1.133.312
lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției mijloacelor de transport care va fi
suportată de la bugetul de stat potrivit prevederilor art.9 lit.o) din O.U.G. nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Art.4.-Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care
pot apărea pe perioada derulării proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca,
județul Brăila››, în vederea implementării acestuia în condiții optime.
Art.5-Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.6.-Se împuternicește primarul să semneze, în numele și pe seama orașului Ianca,
contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului ‹‹Transport public urban modern
în Orașul Ianca, județul Brăila››.
Art.7.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.23/04.03.2020.
Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
persoanelor și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
George STERPU

H.C.L.nr.62/13.08.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

Pagina 2 din 2

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 13 august 2020
privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului
2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13
august 2020;
Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», Cod
SMIS 125976, promovat în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific
13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul
Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele ‹‹Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și ‹‹Îmbunătățirea
infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr.64
și 65/28.08.2018 și actualizate prin Hotărârile Consiliului Local nr.40 și 41/26.03.2020;
►adresa nr.21973/DIPOR/11.08.2020-Solicitarea de clarificare 12 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în faza de contractare și că trebuie
completată documentația cu anumite acte, printre care și actualizarea hotărârii consiliului local
privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în
categoria cheltuielilor neeligibile;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru 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 pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă-cu bugetul proiectului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», Cod SMIS 125976, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici și mijlocii
din România.
Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de 15.957.181,28
lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 934.291,19 lei pentru finanțarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia în cuantum total
de 300.457,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Art.4.-În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», din
bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării acestuia.
Art.5.-Din bugetul local se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6.-Se împuternicește primarul să semneze, în numele și pe seama orașului Ianca, contractul
de finanţare și celelalte documente aferente proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».
Art.7.- Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
George STERPU

H.C.L.nr.63/13.08.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 27 august 2020
privind: trecerea din domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia a terenului în
suprafață de 217 mp, cu numărul cadastral 79521, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal
20, parcela 887, lot 2, precum și punerea lui la dispoziția comisiei locale de fond funciar în
vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată pe vechiul amplasament, potrivit legii.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
august 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.03.2020 privind propunerea de trecere a terenului
în suprafață de 217 mp din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al Orașului
Ianca, adoptată ca urmare adresei nr.2268/04.02.2020 a Consiliului Județean Brăila, prin care
s-au propus etapele de urmat în scopul soluționării cererii domnului Pârlog Virgil pentru
intrarea în posesie a terenului care se regăsește în incinta stației de tratare a apei din orașul
Ianca și pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/10.03.2000;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.126/28.05.2020 privind modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.670/10.09.2009, în sensul diminuării cu 217 mp a suprafeței de teren aferentă stației de
tratare a apei din orașul Ianca, în același scop menționat anterior;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.179/30.07.2020 privind aprobarea propunerii
de dezmembrare în două loturi a terenului în suprafață de 5.376 mp, aferent stației de tratare
a apei din orașul Ianca, precum și transmiterea din domeniul public al județului Brăila în
domeniul public al orașului Ianca a lotului nr.2 în suprafață de 217 mp;
►dispozițiile art.11 alin.(2^1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.III-alin.(1) lit.a)-paragraf (ii)
și alin.(2^3) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul comisiei locale de stabilire a dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
nr.1 și 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1)
lit.a) și art.361 alin.(2) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al
acestuia a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, având numărul cadastral 79521, situat
în orașul Ianca, str.Școlii nr.3, cvartal 20, parcela 887, lot 2, identificat prin planul de situație
anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se aprobă punerea la dispoziția comisiei locale de fond funciar a terenului prevăzut
la art.1, în vederea întregirii suprafeței reconstituite și punerii în posesie a domnului Pârlog
Virgil pe vechiul amplasament, pentru care s-a emis Titlul de proprietate nr.0314-2767/
10.03.2000.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului și
comisia locală de fond funciar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării terenului de
către Compania de Utilități Publice «Dunărea» Brăila și încheierii procesului verbal de predareprimire.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor 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.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
George STERPU

H.C.L.nr.65/27.08.2020
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SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 27 august 2020
privind: rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în curs.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august
2020;
Având în vedere:
►dispozițiile art.12 din H.G.nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, potrivit cărora din bugetul local trebuie
finanțate anumite cheltuieli materiale și de personal, fapt care nu a fost avut în vedere la
fundamentarea și aprobarea bugetului local pe anul în curs;
►adresa nr.1726/18.08.2020 a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, prin care se
solicită rectificarea pozitivă a bugetului liceului, ca urmare a realizării de venituri suplimentare din
autofinanțare/ sponsorizări față de cele prognozate la începutul anului;
►Decizia nr.7/21.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, privind
repartizarea pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020,
aprobate prin O.U.G.nr.135/2020, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată o sumă suplimentară
pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul de masă;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar cu soluțiile de rectificare a
bugetului local, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a) se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.03.3020.30.30-cultură,
recreere și religie și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul alte servicii publice
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generale, în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020,
repartizată după cum urmează:
a^1) indemnizații, conform clasificației bugetare 54.02.50.10.01.12.............................7.500 lei;
a^2) materiale și prestări servicii, conform clasificației bugetare 54.02.50.20.01.09...19.000 lei;
a^3) deplasări, conform clasificației bugetare 54.02.50.20.06.01.................................3.500 lei;
b) se majorează cu suma de 118.000 lei veniturile bugetului local în capitolul 11.02.02-sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și
cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 6502505702-ajutoare sociale în domeniul învățământului,
sumă rezultată din următoarele influențe bugetare:
b^1 + 123.000 lei la cheltuielile din capitolul 57.02.01-ajutoare sociale în numerar, pentru
finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul de masă;
b^2 - 5.000 lei la cheltuielile din capitolul 57.02.03-tichete sociale pentru grădiniță.
Art.2.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul în curs, aprobat prin
H.C.L.nr.9/2020, se rectifică după cum urmează:
a) se majorează cu suma de 23.000 lei veniturile activității de autofinanțare, ca urmare a
contractului de sponsorizare încheiat cu OMV Petrom S.A., conform clasificației bugetare 37.10.01;
b) se majorează cu suma de 23.000 lei cheltuielile pentru învățământul secundar superior,
conform clasificației bugetare 65.10.04.02.
(2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Din suma de 123.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale
speciale, 87.800 lei se alocă Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› și 35.200 lei Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor 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, cu modificările și completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 27 august 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2020, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
27 august 2020;
Având în vedere:
►adresa nr.23095/DIPOR/19.08.2020-Solicitarea de clarificare 9 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care se cer anumite detalii în cazul proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aprobați prin H.C.L.nr.61/13.08.2020 ca urmare a trecerii unor cheltuieli
eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile;
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, Cod SMIS 130537, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - Proiecte
de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă al Programului Operaţional Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a influențelor
intervenite la acea dată 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;
►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;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu
finanțare nerambursabilă-cu Devizul General actualizat la nivelul anului 2020, precum și
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) 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 indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, 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 22.972.423,060 lei, din care suma de
10.521.476,880 lei reprezintă C+M, ambele sume incluzând taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca, contractul de
finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.
Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Consiliului
Local nr.61/13.08.2020.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților și persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:
conform HG 907/2016

“Transport public urban modern Oraș Ianca, judetul Braila”
CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor și
subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare
fără TVA

TVA

lei
lei
0
1
2
3
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
0.000
1.1 Obținerea terenului
0.000
0.000
1.2 Amenajarea terenului
0.000
1.3
1.4

Amenajări pentru protecția
mediului și aducerea terenului
la starea inițială
Cheltuieli pentru
relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOLUL 1

Valoare
cu TVA

lei
4
0.000
0.000

74,714.400

14,195.740

88,910.140

0.000

0.000

0.000

74,714.400

14,195.740

88,910.140

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea
0.000
2.1
0.000
0.000
utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2
0.000
0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
95,000.000
18,050.000
3.1 Studii

3.2
3.3
3.4
3.5

25,000.000

4,750.000

3.1.1.1 Studiu geotehnic

5,000.000

950.000

5,950.000

3.1.1.2 Studiu topografic
3.1.2 Raport privind impactul
asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice

20,000.000

3,800.000

23,800.000

4,000.000

760.000

4,760.000

66,000.000

12,540.000

78,540.000

4,000.000

0.000

4,000.000

10,000.000

1,900.000

11,900.000

0.000

0.000

0.000

Documentatii suport si
chetuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica
Certificarea performantei
energetice si auditul
energetic al cladirilor
Proiectare

29,750.000

216,000.000

41,040.000

257,040.000

3.5.1 Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2 Studiu de prefazabilitate
3.5.3 Studiu de
fezabilitate/Documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general
3.5.4 Documentațiile tehnice
necesare in vederea obținerii
avizelor /acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a

0.000

0.000

0.000

84,000.000

15,960.000

99,960.000

2,000.000

380.000

2,380.000

10,000.000

1,900.000

11,900.000

120,000.000

22,800.000

142,800.000

45,000.000

8,550.000

53,550.000

130,000.000

24,700.000

154,700.000

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de
execuție

3.7

113,050.000

3.1.1 Studii de teren

proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.6

0.000

Organizarea procedurilor de
achiziție
Consultanță
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3.7.1 Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar

3.8

Asistență tehnică
3.8.1 Asistență tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a
lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de șantier

124,000.000

23,560.000

147,560.000

6,000.000

1,140.000

7,140.000

158,000.000

30,020.000

188,020.000

28,000.000

5,320.000

33,320.000

20,000.000

3,800.000

23,800.000

8,000.000

1,520.000

9,520.000

130,000.000

TOTAL CAPITOLUL 3
658,000.000
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații
8,547,009.660

4.3

4.4
4.5
4.6

1,623,931.830

10,170,941.490

94,533.320

17,961.330

112,494.650

OBIECT 2.-AMENAJARE PARCARI

814,797.690

154,811.560

969,609.250

OBIECT 3.-VIABILIZARE CAROSABIL
TRASEE

5,714,181.180

1,085,694.420

6,799,875.600

OBIECT 4.-INFIINTARE PISTE CILISTI

1,847,588.680

351,041.850

2,198,630.530

75,908.790

14,422.670

90,331.460

0.000

0.000

0.000

703,710.000

133,704.900

837,414.900

5,964,800.000

1,133,312.000

7,098,112.000

1,813,532.200
559,200.000

344,571.120
106,248.000

2,158,103.320
665,448.000

17,588,251.860

3,341,767.850

20,930,019.710

219,853.150

41,772.100

261,625.250

219,853.150

41,772.100

261,625.250

0.000

0.000

0.000

97,257.360

0.000

97,257.360

0.000

0.000

0.000

44,207.890

0.000

44,207.890

8,841.580

0.000

8,841.580

44,207.890

0.000

44,207.890

0.000

0.000

0.000

527,647.560

100,253.040

627,900.600

105,000.000

19,950.000

124,950.000

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice și funcționale
Utilaje, echipamente
tehnologice și funcționale care
necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice și funcționale care
nu necesita montaj și
echipamente de transport
Dotări
Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier
5.1.1 Lucrări de construcții și
instalații aferente organizării de
șantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării
șantierului

5.2

154,700.000

782,260.000

OBIECT 1.-AMENAJARE
PLATFORME STATII ASTEPTARE

OBIECT 5.-AMENAJARE SPATII
VERZI

4.2

24,700.000

124,260.000

Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de
constructii (0,5%)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1%)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale
a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3
5.4

Cheltuieli diverse și
neprevăzute
Cheltuieli pentru informare si
publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5
949,758.070
161,975.140
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
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1,111,733.210

6.1
6.2

Pregătirea personalului de
exploatare
Probe tehnologice și teste

20,000.000

3,800.000

23,800.000

TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL

30,000.000
50,000.000
19,320,724.330

5,700.000
9,500.000
3,651,698.730

35,700.000
59,500.000
22,972,423.060

DIN CARE C+M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8,841,577.210

1,679,899.670

10,521,476.880

Beneficiar,
Orasul IANCA, JUDEȚUL BRAILA
Primar,

Intocmit,
SC BIZ ING SRL
ing. Baltuta Catalina Zenovia
7,823,998.780
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