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.7
din 25 februarie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
februarie 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit
cărora președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
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 Romeo CIORTAN este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna februarie 2021, care va semna hotărârile
adoptate în această perioadă, 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 instituțiilor/persoanelor îndreptățite 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 O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.8
din 25 februarie 2021

pentru: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2021 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispozițiile art.112 alin.(3) lit.b) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispozițiile art.3 alin.(2) lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
►Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul oraşului Ianca, pentru perioada 20192024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.2019;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.11/28.01.2021 privind avizul consultativ favorabil
pentru Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2021 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul direcției de asistență socială, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), 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.- Se aprobă Planul local de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2021 la nivelul
U.A.T.Oraș Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și direcția de
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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.(1) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A Nr.9
din 25 februarie 2021
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I.nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(1) 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) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat
cu modificările şi completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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.(1) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.10 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 25 februarie 2021

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
U.A.T. Oraș Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila,
înregistrată sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.)
Dunărea Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către
Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării condiționalităților
impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 20142020, precum și etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor
existente în prezent în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea Brăila
sub nr.92/10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de
realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale
membrilor asociați;
►adresa nr.19707/09.10.2020 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea Brăila
sub nr.817/12.10.2020, prin care s-a comunicat Avizul favorabil nr.S4722/05.10.2020 al Comisiei
tehnico-economice pentru Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici, Listele de investiții
prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată-revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 20142020;
►adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită Consiliului Local
Ianca modificarea H.C.L. nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Oraș Ianca;
►Hotărârea Adunării Generale nr.5/19.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru modificarea
H.A.G. nr.1/31.01.2020 a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra Studiului de
fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Oraș
Ianca;
►Referatul de aprobare al Primarului Orașului Ianca, Județul Brăila;
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►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.12 alin.(1) lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin.(2) lit.b)
pct.4 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila, ale art.16 alin.(1) pct.2 din Dispoziții Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.139 alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în
perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Oraș
Ianca, se modifică după cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 – 2020, revizia septembrie 2020, conform
Anexei nr.1 în format electronic (DVD).”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului pe Sistemul de canalizare pentru
U.A.T. Oraș Ianca, rezultați din Studiul de fezabilitate-revizia septembrie 2020, astfel:
a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri constante, conform Anexei nr.2;
b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri curente, conform Anexei nr.3.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/14.02.2020 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
pentru U.A.T. Oraș Ianca, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului
Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila în
două exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexele nr.2 și 3.
(3) Prin grija A.D.I. Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) va
fi pus la dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, în vederea implementării Proiectului.
Art.IV.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.10/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.11
din 25 februarie 2021

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listelor de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă
și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila,
înregistrată sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.)
Dunărea Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către
Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării condiționalităților
impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 20142020, precum și etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor
existente în prezent în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea Brăila
sub nr.92/10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de
realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale
membrilor asociați;
►adresa nr.19707/09.10.2020 C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea Brăila sub
nr.817/12.10.2020, prin care s-a comunicat Avizul favorabil nr.S4722/05.10.2020 al Comisiei
tehnico-economice pentru Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici și Listele de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzata-revizia septembrie 2020, pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada
2014-2020;
►adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită Consiliului Local
Ianca modificarea H.C.L. nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listei de investiții prioritare pe
sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care se
vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020;
►Hotărârea Adunării Generale nr.6/19.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila pentru modificarea
H.A.G. nr.2/31.01.2020 a Asociației, privind avizarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de
apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2020 pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnicoeconomici ai Proiectului pentru U.A.T.Oraș Ianca;
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►Hotărârea Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind privind aprobarea Listei de investiții
prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă
uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;
►Referatul de aprobare al Primarului Orașului Ianca, Județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit.b) pct.3 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila și ale art.139
alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listei de investiții prioritare
pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care
se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020, se modifică după cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de
programare 2014 - 2020, potrivit Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în
perioada 2014 – 2020, conform Anexei nr.1.”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 - 2020, potrivit Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în
perioada 2014 – 2020, conform Anexei nr.2.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind aprobarea
Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza prin
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014 - 2020, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului
Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila două
exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexele nr.1 și 2.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) va
fi pus la dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Art.IV.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.11/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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JUDEȚUL BRĂILA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.12
din 25 februarie 2021
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului
anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional
de Dezvoltare
a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea
Brăila, înregistrată sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice
(C.U.P.) Dunărea Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și
aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare
respectării conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12. 2020-Cod SMIS
2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila în perioada 2014-2020, precum și etapele procedurale care trebuie parcurse în
acest scop, pe baza documentelor existente în prezent în evidențele Asociației și ale
Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea
Brăila sub nr.92/10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu
cerința de realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile
deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.S675/11.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea
Brăila sub nr.141/11.02.2021, în completare la punctul 3 din Adresa nr.S441/10.02.2021/92/
10.02.2021, prin care comunică Asociației:
-adresa nr.S590/08.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, prin care a transmis la AM POIM Notificarea nr.2 la Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020;
-adresa de răspuns a AM POIM, înregistrată la C.U.P. Dunărea Brăila sub nr.S662/
11.02.2021, prin care se comunică aprobarea modificării Cererii de finanțare - anexa la
Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020, precum și documentatia revizuită din MySMIS
conform Notificării nr.2;
►adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită Consiliului Local
Ianca modificarea H.C.L.nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a
prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată, în
perioada 2014 - 2020;
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►Hotărârea Adunării Generale nr.5/19.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru
modificarea H.A.G. nr.1/31.01.2020 a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra
Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu
Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Adunării Generale nr.7/19.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Aria
Delegată a Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, pe perioada 2021-2025, cu Anexa ca
parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2020 pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.
2020, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a
Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Oraș Ianca;
►Hotărârea Consiliului Local nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de
evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila și avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.9 alin.(2) lit.d), art.43 alin.(3) și (4) și art.521 din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare,
al art.35 alin.(2) și (3) și art.36 alin.(2) și (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al
prevederilor art.139 alin.(3) lit.d) coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.15/14.02.2020, privind aprobarea Planului anual de
evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1.-Titlul hotărârii se modifică și va avea urmatorul cuprins:
„Hotararea nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegata Operatorului
S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, care include Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor
conform rezultatelor analizei cost -beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020,
revizia septembrie 2020.”
2.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea
Brăila, conform Anexei ca parte integrantă din prezenta hotărâre.”
3.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
H.C.L. Nr.12/25.02.2021
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„Art.2.-Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru
perioada 2021-2025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, conform Anexei
ca parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi inclusă prin Act adițional în Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009,
cu modificările și completările ulterioare.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.15/14.02.2020 privind aprobarea
Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei costbeneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului
Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila
două exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexa ca parte integrantă.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2)
va fi pus la dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, în vederea implementării Proiectului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.12/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.13
din 25 februarie 2021
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16/14.02.2020 privind aprobarea contribuției
la cofinanțarea datorată de
către U.A.T.ORAŞULUI
Oraș Ianca, înIANCA
calitate de Beneficiar direct al
PRIMĂRIA
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►adresa comună nr.47/S239/19.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
(A.D.I.) Dunărea Brăila și a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea
Brăila S.A., prin care s-a solicitat includerea în bugetul orașului Ianca pe anul 2021 a
contribuției proprii pentru cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, pentru anii 2020 și 2021;
►adresa nr.105/05.02.2021 A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se comunică cursul euro constant, care trebuie luat în calcul la stabilirea în lei a contributiei U.A.T.Oraș Ianca la
cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014-2020, pentru perioada 2020-2023;
►adresa nr.92/29.01.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, înregistrată sub nr.S441/29.01.
2021 la C.U.P. Dunărea Brăila, cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și
aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare
respectării conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod
SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, precum și etapele procedurale care trebuie
parcurse în acest scop, pe baza documentelor existente în prezent în evidențele Asociației
și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea
Brăila sub nr.92/10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent
cu cerința de realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile
deliberative ale membrilor asociați;
►Adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită Consiliului
Local Ianca modificarea H.C.L.nr.16/14.02.2020 privind aprobarea contribuției la
cofinanțarea datorată de către U.A.T. Oraș Ianca, în calitate de Beneficiar direct al
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;
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►Hotărârea Adunării Generale nr.5/19.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru
modificarea H.A.G. nr.1/31.01.2020 a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra
Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu
Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2020 pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.
2020, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a
Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Oraș Ianca;
►Hotărârea Consiliului Local nr.16/14.02.2020 privind aprobarea contribuției la
cofinanțarea datorată de către U.A.T.Oraș Ianca, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor
din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila
în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului
Ianca;
În temeiul dispozițiilor art.3 alin.(1) și art.521 din Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr.51/ 2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 alin.(1)(3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(2) lit.b) pct.2 din Statutul A.D.I.
Dunărea Brăila, ale art.9 - Principii Generale, pct. 9.3-lit.d) din Capitolul II - Finanțarea
Lucrărilor/ Investițiilor, Titlul I - Principii Operaționale din Dispozitii Speciale, Partea Comună
a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, corobotate cu prevederile art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.16/14.02.2020, privind aprobarea contribuției la
cofinanțarea datorată de către U.A.T. Oraș Ianca, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor
din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în
perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente, se modifică după
cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-(1) Se aprobă contribuția U.A.T. Oraș Ianca, în sumă totala de 57.166 Euro fara
TVA, la cofinantarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, în calitate de Beneficiar direct al
investițiilor, conform Studiului de fezabilitate, Cap.10-Analiza cost-beneficiu, pct.10.2.7-Surse
de finanțare, revizia septembrie 2020, conform Centralizatorului privind contribuția la
cofinanțarea datorată de localitățile beneficiare ale investițiilor incluse în Proiect-Anexa ca
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA, pentru investițiile
prevăzute la alin.(1), reprezintă 2% din valoarea eligibilă a investițiilor în cuantum de
3.040.748 Euro fără TVA, din care se deduce contribuția de 6% la cofinanțare a Operatorului
S.C. C.U.P. Dunărea Brăila S.A., stabilită astfel:
H.C.L. Nr.13/25.02.2021
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3.040.748 Euro fără TVA x 6% = 182.445 Euro fără TVA
3.040.748 Euro fără TVA – 182.445 Euro fără TVA = 2.858.303 Euro fără TVA
2.858.303 Euro fără TVA x 2% = 57.166 Euro fără TVA.”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-(1) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA se va plăti
în lei, luand în calcul cursul constant - 1 Euro = 4,8440 Lei.
(2) Plata contribuției la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA se va face
esalonat, astfel :
a) Anul 2020 53 Euro fără TVA
b) Anul 2021 - 12.855 Euro fără TVA
c) Anul 2022 - 22.689 Euro fără TVA
d) Anul 2023 - 21.569 Euro fără TVA.”
(3) Contribuția la cofinanțare în lei, conform eșalonării prevăzute la alin.(2), va fi prevazută
cu această destinație în bugetele anuale ale U.A.T. Oraș Ianca.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.16/14.02.2020, privind
aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T.Oraș Ianca, în calitate de
Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu
anexele aferente, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile
legii, prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului
Orașului Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila
două exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexa-Centralizator ca parte integrantă.
(3) Prin grija A.D.I. Dunărea Brăila, un exemplar original al prezentei hotărâri va fi pus la
dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.13/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.14 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 25 februarie 2021
pentru: aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea și completarea unor prevederi
ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale - Partea
de Canalizare
ale Contractului de delegare a
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu
modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor pentru
perioada 2021-2025.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.150/17.02.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.)
Dunărea Brăila, prin care se solicită Consiliului Local Ianca aprobarea Actului adițional nr.24,
având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi ale Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu
modificările și completările ulterioare, scop în care s-a transmis:
-adresa nr.92/29.01.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, înregistrată la Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea Brăila S.A. sub nr.S441/29.01.2021, cu
privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către Asociație și
autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării conditionalităților impuse
prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014-2020, precum și etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza
documentelor existente în prezent în evidențele Asociației și ale Operatorului;
-adresa nr.S441/10.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I. Dunărea
Brăila sub nr.92/10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent
cu cerința de realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile
deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.S675 din 11.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, înregistrată la A.D.I.
Dunărea Brăila sub nr.141/11.02.2021, în completare la punctul 3 din Adresa nr.S441/
10.02.2021/92/10.02.2021, prin care se comunică Asociației:
-adresa nr.S590/08.02.2021 a C.U.P. Dunărea Brăila, prin care a transmis la AM POIM
Notificarea nr.2 la Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020;
-adresa de răspuns a AM POIM, înregistrată la C.U.P. Dunărea Brăila sub nr.S662/
11.02.2021, prin care se comunică aprobarea modificării Cererii de finanțare - anexa la
Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020, precum și documentatia revizuită din MySMIS
conform Notificării nr.2;
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Ținând cont de:
►prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
►Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru
modificarea H.AG nr.1/31.01.2020 a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra
Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu
Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.12/25.02.2020 pentru modificarea modificarea
H.C.L.nr.15/ 14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor
serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014 - 2020;
►prevederile art.5-Obiectivele Asociației, alin.(1) lit.d), g) și h) și alin.(2) lit.a), c) și f), ale
art.16 alin.(1), alin.(3) lit.a) și e) și alin.(4) și ale art.17 alin.2 lit.b) - Strategia de dezvoltare și
lit.d)-Contractul de delegare a gestiunii serviciului, pct.3 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului
Ianca;
În temeiul:
►prevederilor art.56-Modificarea de comun acord, Cap.III-Modificarea termenilor și
condițiilor contractului de delegare, Titlul IV-Dispoziții finale din Dispoziții generale ale
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
►prevederilor art.5-Obiectivele Asociației, alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.i), ale art.16 alin.(1),
ale art.17 alin.(2) lit.c)-Strategia de tarifare a serviciilor, pct.1, 2 și 3 și lit.d) - Contractul de
delegare a gestiunii serviciului, pct 1, 2 și 5 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila;
►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.9 alin.(2) lit.d), art.43 și ale art.521 din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
►dispozițiilor art.10, art.35 alin.(2) și (3) și ale art.36 alin.(2) și (5) din Legea serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările ulterioare;
►dispozițiilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) lit.d) 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.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.24 privind modificarea și completarea unor
prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor
Speciale - Partea de Apă și Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/
10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor
pentru perioada 2021-2025, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
H.C.L. Nr.14/25.02.2021
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(2) Modificările și completările aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, prin Actul adițional nr.24
prevăzut la alin.(1), vor fi incluse în Contract.
Art.2.-Se acordă mandat special domnului Dragomir Viorel Marian - Președintele A.D.I.
Dunărea Brăila, să semneze Actul adițional nr.24 în numele și pe seama membrului asociat
U.A.T. Oraș Ianca-în calitate de Delegatar.
Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în conditiile
legii, prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului
Orașului Ianca.
(2) Prezenta hotărâre, cu Anexa ca parte integrantă, va fi comunicată Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale, prin grija
secretarului general al orașului Ianca.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al prezentei hotărâri va fi pus la
dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, în vederea semnării Actului adițional nr.24.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.14/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.15
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului orașului Ianca pe anul 2020.
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 și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2020, după cum
urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
38.339.000
39.598.300
23.761.390
Cheltuieli bugetare
38.339.000
39.598.300
21.786.964
Venituri din autofinanțare
4.145.000
4.358.000
3.622.753
Cheltuieli din autofinanțare
4.145.000
4.358.000
3.757.129
(2) Contul de execuţie a bugetului local al oraşului Ianca pe anul 2020, în sinteză pe indicatori,
este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.16
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2020;
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.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.228.000
1.500.800
1.431.335
Cheltuieli bugetare
1.228.000
1.500.800
1.431.335
Venituri din autofinanțare
12.000
12.000
3.007
Cheltuieli din autofinanțare
12.000
12.000
1.259
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul
2020, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.17
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2020;
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.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăți efectuate (lei)
Venituri bugetare
730.000
770.200
569.980
Cheltuieli bugetare
730.000
770.200
569.980
Venituri din autofinanțare
25.000
48.000
27.950
Cheltuieli din autofinanțare
25.000
48.000
23.178
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2020,
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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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.18
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020.
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 și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri din autofinanțare
2.428.000
2.428.000
2.125.466
Cheltuieli din autofinanțare
2.428.000
2.428.000
2.120.799
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A Nr.19
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe anul 2020;
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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale(lei)
definitive(lei)
Plăţi efectuate(lei)
Venituri bugetare
1.400.000
1.400.000
1.245.457
Cheltuieli bugetare
1.400.000
1.400.000
1.245.457
Venituri din autofinanțare
130.000
130.000
110.886
Cheltuielidin autofinanțare
130.000
130.000
110.886
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială pe anul 2020, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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
Romeo CIORTAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
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H O T Ă R Â R E A Nr.20
din 25 februarie 2021
privind: acordul Consiliului Local pentru folosirea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în
vederea înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.301/09.02.2021 a Clubului Sportiv Municipal Brăila, club sportiv de drept public aflat
în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prin care se solicită o locație în folosință gratuită,
adecvată pentru înființarea unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;
►dispozițiile art.30 din Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.108 lit.d), 297 alin.(1) lit.d) și art.349-352 din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Consiliului Local este de acord cu folosirea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în vederea înființării unui
punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca.
(2) Sala de sport prevăzută la alin.(1) aparține domeniului public al orașului, aflată în
administrarea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», înscrisă Cartea Funciară nr.75831 cu
adresa poștală: Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.167.
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(3) Folosirea gratuită a sălii de sport de către Clubul Sportiv Municipal Brăila este permisă pe o
perioadă de 5 ani, în afara programului școlar, urmând ca intervalul orar și zilele în care poate să-și
desfășoare activitatea clubul sportiv să fie stabilite de comun acord cu directorul unității de
învățământ.
(4) Cheltuielile de întreţinere a sălii de sport, pe perioada folosinței gratuite, sunt finanțate din
sumele alocate cu această destinație de la bugetul local.
Art.2.-Primarul și directorul unității de învățământ au dreptul să verifice modul în care sunt
respectate condiţiile de folosinţă și întreținere a sălii de sport, respectiv să solicite încetarea folosinței
gratuite a acesteia atunci când interesul public și legitim o impune.
Art.3.-Sub sancțiunile prevăzute la art.352 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ,
Clubul Sportiv Municipal Brăila are următoarele obligaţii:
a.-să folosească sala de sport potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b.-să permită accesul autorităţilor prevăzute la art.2 pentru efectuarea controlului asupra modului
de folosință și întreținere a sălii de sport, în intervalul orar stabilit;
c.-să nu aducă modificări bunul primit în folosință, în parte ori în integralitatea lui;
d.-la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice
sarcini.
Art.4.-Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autorităţile prevăzute la
art.2 cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor
cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării
sălii de sport.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului și
directorul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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) lit.g) din O.U.G.nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L.nr.20/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.21 PRIMAPRIMA
din 25 februarie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local numiților Stanilă
Aurelian-Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii construcției edificate pe acest teren.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►cererea nr.10273/13.01.2021 a numiților Stanilă Aurelian-Ionuț și Stănilă Steluța, prin care se
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.010 mp real măsurat (1.000 mp în acte) situat în
orașul Ianca, str.Primăverii nr.196 (fost 144), înscris în Cartea Funciară nr.73294 cu Numărul
Cadastral 73294, aferent construcției aflate în proprietatea solicitanților potrivit Contractului de
vânzare-cumpărare nr.3851/18.12.2007, teren pe care îl dețin în concesiune prin Contractul
nr.10574/01.02.2008, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2102048/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) 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 însușește Raportul de evaluare nr.2102048/04.02.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului de vânzare în cuantum de 15.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.010 mp real măsurat
(1.000 mp în acte), aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Primăverii nr.196 (fost 144), înscris în Cartea Funciară nr.73294.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) concesionarilor Stanilă Aurelian Ionuț și
Stănilă Steluța, proprietarii construcției existente pe acest teren potrivit Contractului de vânzarecumpărare nr.3851/18.12.2007, edificată prin Autorizația de construire nr.27/07.09.1994, beneficiari
ai dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 15.400 lei poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2021, la
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T.Oraş Ianca
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, fiind alocat în secţiunea de dezvoltare
prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lui.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorilor, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.21/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.22 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 25 februarie 2021

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local soților Crețu Ionel
Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției edificate pe acest teren.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►cererea nr.10420 /18.01.2021 a soților Crețu Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, prin
care se solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp satul Plopu nr.582, Cvartal Parcela
nr.3, Lotul nr.68, înscris în Cartea Funciară nr.78096 cu Numărul Cadastral 78096, aferent
construcției aflate în proprietatea solicitanților potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.5881/
29.12.2017, teren pe care îl dețin în concesiune prin Contractul nr.23/2008/1/2018, exercitându-şi în
acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2102049/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) 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 însușește Raportul de evaluare nr.2102049/04.02.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului de vânzare în cuantum de 10.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aparținând
domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.582, Cvartal
Parcela nr.3, Lotul nr.68, înscris în Cartea Funciară nr.78096.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) concesionarilor Crețu Ionel Gheorghiță și
Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției existente pe acest teren potrivit Contractului de
vânzare-cumpărare nr.5881/29.12.2017, edificată prin Autorizația de construire nr.69/01.08.2008,
beneficiari ai dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 10.400 lei poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2021, la
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, fiind alocat în secţiunea de dezvoltare
prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lui.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorilor, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/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.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Romeo CIORTAN

H.C.L. Nr.22/25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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