
H O T Ă R Â R E A   Nr.53
din 9 iunie 2020

privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
iunie 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 9 iunie 2020, organizată și desfășurată în aplicația https://web. Whatsapp.com;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local George PRICEPUTU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iunie 2020, care va semna hotărârile adoptate
în această lună, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

George PRICEPUTU Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

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

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



H O T Ă R Â R E A   Nr.54
din 9 iunie 2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, la obiectivul nou
de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul
Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 iunie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor economici

actualizați la nivelul anului 2019, pentru organizarea licitației publice de atribuire a contractului de
lucrări rest de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a fostului constructor
și rezilierii contractului de lucrări;

►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de
executat la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a;

►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv
ale art.10 alin.(7) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.nr.1851/2013,
republicate, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă-cu Devizul General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
precum și avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) 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) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, după
finalizarea procedurilor de achiziţie publică, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a-II-a, conform Anexei - Deviz General care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului actualizat la nivelul anului 2020, incluzând și decontările
anterioare, este de 15.519.537,25 lei, din care suma de 14.867.263,16 lei de la bugetul de stat și
suma de 652.274,09 lei de la bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

(3) Valoarea totală a lucrărilor rest de executat la nivelul anului 2020 este de 14.414.704,97 lei,
din care suma de 13.838.392,65 lei (C+M) de la bugetul de stat și suma de 576.312,32 lei de la
bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

Art.2.-Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 652.274,09
lei, din care suma de 576.312,32 lei reprezintă valoarea lucrărilor rest de executat în anul 2020,
precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

George PRICEPUTU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.55
din 25 iunie 2020

privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de
consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de
Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de apă Ianca-Șuțești.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iunie
2020;

Având în vedere:
►adresa nr.5098/12.03.2020 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila prin care

se solicită punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață
de 100 mp pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de
apă Ianca-Șuțești;

►faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator
Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor
consiliilor locale și asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, i se conferă dreptul de
a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al localităților asociate;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciilor de urbanism și financiar-contabil,
precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.108 lit.d), art.129 alin.(2) lit.c), alin.(4) lit.f)-g),
alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349-
351 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) Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 100 mp din
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei
publice de apă Ianca-Șuțești.
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(2) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință curți-construcții extravilan, făcând
parte din suprafața scoasă din circuitul agricol la data înființării Depozitului de compost, limitrof
Drumului Județean 221 Ianca-Șuțești, situat în Tarlaua 17-Parcela 60/1 cu Numărul Cadastral
Provizoriu 4116, înscris în Cartea Funciară nr.77739, fiind identificat prin planul de situație
anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Terenul este evidențiat la poziția nr.229 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public al orașului, atestat prin H.G.nr.813/2011, cu o valoare actualizată de 13.963,61 lei.

Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească terenul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa

gratuită;
b)-să prezinte anual consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică

desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului

asupra modului de folosință a terenului;
d)-să nu modifice terenul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie terenul în starea în care l-a primit şi liber de

orice sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul

de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

George PRICEPUTU Alexandru STERIAN
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