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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.62
din 31 august 2017

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
privind: alegerea preşedintelui
de şedinţă
a ConsiliuluiIANCA
local al oraşului Ianca din data
de 31 august 2017.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 august 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Ștefan RACU este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 31 august 2017, care va semna hotărârile
aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, 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 şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
FOND
H O TDE
ĂR
Â R EFUNCIAR
A Nr.63 PRIMAPRIMA
din 31 august 2017

privind: trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri
aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării și, după caz,
valorificării sau utilizării în reparații
pentru alte
instalații din patrimoniul
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCApublic.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august
2017;
Având în vedere:
►adresa nr.7610/18.04.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care s-a
transmis Procesul verbal nr.1812/11847/2017 al comisiei mixte de inventariere a bunurilor
concesionate din domeniul public al orașului Ianca, aferente sistemului de alimentare cu apă și de
canalizare, cu listele bunurilor scoase din uz propuse spre casare și valorificare, potrivit legii;
► dispoziţiile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.48/31.05.2017 pentru însuşirea
Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi privat al oraşului Ianca, prin care s-a aprobat
Lista cuprinzând bunurile a căror durată de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse
pentru casare şi valorificare, precum și abrogarea poziției nr.161 din Inventarul domeniului publicfosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele aferente;
►adresa nr.16314/31.07.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila - Operatorul
unic al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin care și-a exprimat acordul spre
a fi mandatată de Consiliul Local Ianca să valorifice bunurile scoase din uz și casate, aferente
vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, pe care le au în concesiune;
►dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.G.nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
►referatul de aprobare al primarului, procesele verbale ale comisiilor mixte de inventariere ale
proprietarului și operatorului sistemului cu listele bunurilor propuse spre casare/valorificare, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al
acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în
vederea casării și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din
patrimoniul public, prevăzute în:
a)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă care aparțin
domeniului public al orașului Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare,
Anexa nr.1-APA la Decizia nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;
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b)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare care aparțin domeniului
public al orașului Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare, Anexa nr.1CANALIZARE la Decizia nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;
(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la alin.(1).
Art.2.-(1) Se împuternicește Operatorul - Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila să
efectueze operațiunile de demontare, dezafectare și valorificare, cu respectarea prevederilor legale
în domeniu, a bunurilor prevăzute la art.1.
(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor eferente, se fac
venit la bugetul local.
Art.3.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Plopu, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute
în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.4.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Perișoru, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică,
prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.5.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Oprișenești, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică,
prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.6.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare din orașul
Ianca, care vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în
Anexa nr.20 la Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.7.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din
satul Tîrlele Filiu, care urmează să fie conservate de către Delegatar, prevăzute în Anexa nr.21 la
Procesul verbal de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.8.-Se aprobă preluarea din administrarea Operatorului - Compania de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila în administrarea Delegatarului - Consiliul local al orașului Ianca, a terenului
intravilan în suprafață de 47781 mp, în valoare de 1.197.106,14 lei, aferent fostei Stații de epurare
a apelor uzate din orașul Ianca.
Art.9.-(1) Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, în sensul retragerii dreptului de concesiune al Operatorului
asupra bunurilor prevăzute la art.1 și art.8.
(2) După finalizarea procesului de scoatere din funcțiune și valorificare a activelor, potrivit
prezentei hotărâri, Operatorul și Delegatarul vor actualiza corespunzător datele din Inventare și
implicit din evidențele contabile.
Art.10.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
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.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 31 august 2017

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017.

PRIMĂRIA
Consiliul local al oraşului
Ianca, judeţulORAŞULUI
Brăila, întrunit înIANCA
şedinţă ordinară la data de 31 august
2017;
Având în vedere:
►Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr.10/26.07.2017 privind
repartizarea suplimentară pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2017, potrivit căreia orașului Ianca i-au fost alocate
sume suplimentare pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat;
►adresele/referatele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Ianca
privind modalitatea de repartizare a sumelor alocate prin Decizia Administrației Județene a
Finanțelor Publice Brăila nr.10/26.07.2017, precum și necesitatea rectificării bugetelor acestor
unității pe anul curent ca urmare a realizării unor venituri suplimentare din autofinanțare față de
cele prognozate la începutul anului;
►adresele Școlii Gimnaziale Plopu și Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca prin
care se solicită alocarea unor sume suplimentare de la bugetul local pentru efectuarea de reparații
capitale/curente la unele clădiri din domeniul public al orașului pe care le au în administrare;
►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.I-pct.1 din O.U.G.nr.46/2017, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.
8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanţă;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2017 aprobat prin H.C.L.nr.19/
16.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se diminuează cheltuielile bugetului local pe anul în curs cu suma de 162.000 lei, din care:
-50.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200106, Autorități publice-piese schimb;
-60.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200130, Autorități publice-alte bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare;
-20.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A01032002, Autorități publice-reparații;
-32.000 lei de la capitolul bugetar nr.512A0103200101, Autorități publice-furnituri de birou;
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b)-se majorează cheltuielile bugetului local pe anul în curs cu suma totală de 162.000 lei, din
care:
-85.000 lei la capitolul 672A05015911-cultură, sport, asociații și fundații;
-77.000 lei la capitolul bugetar 652A2002-învățământ, din care 52.000 lei pentru reparații la
clădirea Grădiniței Plopu și 25.000 lei pentru reparații la clădirea fostului Gimnaziu din incinta
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca;
c)-veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul
orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 8-10 septembrie 2017,
în limita sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural
artistice și sportive dedicate acestei sărbători.
Art.2.-Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca aprobat H.C.L.nr.22/
16.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 358.830 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu suma de 25.000 lei veniturile alocate de la
bugetul local;
b)-se majorează cu suma de 333.830 lei cheltuielile de personal și cu suma de 25.000 lei
cheltuielile cu bunuri și servicii;
Art.3.-Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca aprobat H.C.L.nr.23/16.03.2017,
cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 142.370 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și cu suma de 58.297 lei veniturile din
autofinanțare;
b)-se majorează cu suma de 142.370 lei cheltuielile de personal și cu suma de 60.350 lei
cheltuielile cu bunuri și servicii;
Art.4.-Bugetul Școlii Gimnaziale Plopu aprobat H.C.L.nr.24/16.03.2017, cu modificările și
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 70.800 lei veniturile din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, cu suma de 52.000 lei veniturile alocate de la
bugetul local și cu suma de 2.000 lei veniturile din autofinanțare;
b)-se majorează cu suma de 70.800 lei cheltuielile de personal, cu suma de 52.000 lei
cheltuielile cu reparații la clădirea Grădiniței Plopu și cu suma de 2.000 lei cheltuielile cu bunuri și
servicii;
Art.5.-Se abrogă art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.06.2017 privind acordarea
voucherelor de vacanță în limita a două salarii brute de bază aferente fiecărui salariat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice subordonate.
Art.6.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-4.
(2) Bugetul centralizat al orașului, rectificat, va fi înaintat spre avizare Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.
Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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 .
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 31 august 2017
privind: alocarea unei sume
din bugetul local
pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat
deţinător al certificatului de identitate sportivă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
august 2017;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului
a devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la
rândul lor sume în limita a maximum 5% din bugetul aprobat anual pentru finanțarea
activităților sportive pe plan local;
►adresele nr.17308 și 17309/17.07.2017 privind înștiințarea Instituţiei Prefectului și a
Consiliului Județean Brăila cu privire la intenția de a institui o măsură de sprijin pentru
Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club
sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă;
►adresa nr.128/17.07.2017 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, potrivit căreia nu a
avut, nu are și nici nu-și propune să încheie contracte cu jucători profesioniști de fotbal din
țară sau din spațiul european/internațional, sau să transfere astfel de sportivi, ci a legitimat
doar fotbaliști cu statut de amator din orașul Ianca sau din localitățile județului Brăila, club
care nu realizează venituri pe seama acestei activități din publicitate, vânzări de bilete,
drepturi tv, etc., activitatea acestuia având un impact pur local;
►adresa nr.253/17.07.2017 a Asociației Județene de Fotbal Brăila, prin care se
confirmă de asemenea că Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu a avut și nu are încheiate
contracte cu jucători profesioniști de fotbal din țară sau din spațiul european/internațional,
sau să fi transferat astfel de sportivi, ci a legitimat doar fotbaliști cu statut de amator din
orașul Ianca sau din localitățile județului Brăila, club care nu realizează venituri din
publicitate, vânzări de bilete, drepturi tv, etc.;
►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017,
potrivit căreia măsura de sprijin care se dorește a fi instituită nu întrunește toate condițiile
pentru a putea fi susceptibilă să reprezinte ajutor de stat, așa cum este prevăzut la art.107
alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și rapoartele
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
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Finanțarea activităților sportive ale C.S. ‹‹Viitorul›› Ianca, cu o sumă care va fi sub limita
de 1% din bugetul local, nu favorizează o anumită întreprindere, nu denaturează și nu
amenință să denatureze concurenţa sau să afecteze schimburile comerciale dintre statele
membre ale Uniunii Europene, activitatea fiind cu totul și cu totul de impact local;
Prin urmare, considerăm că finanțarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu este
susceptibilă să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis în înțelesul art.107 alin.(1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a.) și alin.(6) lit.a.) pct.6,
art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă alocarea sumei de 85.000 lei din capitolul 670205015911, Sport Asociații și fundații, reprezentând 0,004% din bugetul local, pentru finanțarea programelor
sportive din anul 2017 ale Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică
fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat, deţinător al certificatului de identitate
sportivă.
(2) Repartizarea sumei prevăzute la alin.(1) se face în baza contractului de finanțare
încheiat cu Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, în care vor fi prevăzute condițiile de
gestionare/raportare a sumei alocate, alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor
contractante.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 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 şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 31 august 2017
privind: modificarea și completarea
organigramei
şi a statului
de funcţii ale aparatului de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pe
anul 2017.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
august 2017;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.5 din O.U.G.nr.2/2017, coroborate cu prevederile
O.U.G. nr.9/2017, privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora este necesară
menținerea în continuare a numărului de posturi din anul anterior;
►adresa Instituţiei Prefectului nr.2489/25.02.2014 potrivit căreia orașului Ianca îi revin
115 posturi, număr confirmat și pentru anii 2015-2017 prin adresele nr.3424/16.03.2015,
nr.145/07.01.2016 și nr.2465/ 07.03.2017;
►Avizul favorabil nr.41373/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
►referatul de aprobare al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din
cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.100 alin.(1) lit.d) și art.107 alin.(1) lit.a) din Statutul funcţionarilor
publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi Statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local,
aprobate prin H.C.L. nr.20/16.03.2017, se modifică și se completează după cum urmează:
a)-se înființează postul de consilier juridic, funcție publică de execuție, gradul
profesional superior, în cadrul serviciului financiar contabil;
b)-se desființează postul de maistru și un post de muncitor-electrician din cadrul
serviciului administrativ gospodăresc, iar titularii posturilor vor fi transferați la Serviciul de
iluminat public înființat în cadrul Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local;
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(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi și Statul de funcţii pentru anul 2017 ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de
consiliul local, modificate și completate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în anexele nr.1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
care are obligaţia încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri organizatorice
aprobate.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Ștefan RACU

Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 31 august 2017

privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a
instalațiilor, asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia
PRIMĂRIA
IANCA
Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru
realizareaORAŞULUI
lucrării „Modernizare
LEA 0,4 KV și branșamente
consumatori din localitatea Plopu”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 31 august 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.13071/24-08-2017 a S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E. Brăila, prin care
se solicită punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, a unui
teren din domeniul public al orașului, pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și
branșamente consumatori din localitatea Plopu”;
►dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a
instalațiilor, asupra unui teren din domeniul public al oraşului în suprafaţă totală de 145 mp, în
favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E. Brăila, pentru realizarea lucrării „Modernizare
LEA 0,4 KV și branșamente consumatori din localitatea Plopu”.
(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, urmând a fi pus la dispoziție pe bază de protocol încheiat în
termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciul de urbanism şi cadastru 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 şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
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 .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan RACU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

