
H O T Ă R Â R E A   Nr.21
din 4 martie 2020

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

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 4 martie 2020;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) 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.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.

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 Ionel MOȘESCU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna martie 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 şi transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A  Nr.22
din 4 martie 2020

privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării
unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
4 martie 2020;

Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ

teritoriale din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2020, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.51/27.02.2020;

►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională
a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››,
obiectiv cuprins la poziția 1 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020
privind aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare
în bugetul local, astfel încât să poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.11/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru rest lucrări de executat la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și
funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în
satul Plopu››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, precum și ca
urmare a influențelor intervenite asupra costurilor de producție, determinate de aplicarea
prevederilor O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, a căror valoare se menține la același nivel și în anul curent;

►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism și financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și e), alin.(4) lit.d) și alin.(9) lit.c),
art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării
unui așezământ cultural în satul Plopu››.
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(2) Bugetul contractat al obiectivului de investiții pentru lucrările rest de executat la nivelul
anului 2020 este în sumă totală de 1.741.643,52 lei, din care 1.503.979,12 lei reprezintă
Construcții + Montaj, toate valorile având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 941.643,52 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul  local pe anul în curs din capitolul 67020307710101-cultură, recreere și
religie-cămine culturale.

Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/28.02.2019, a
căror valoare se menține la același nivel și în anul curent, indicatori care se constituie în
anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.

Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.

Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.8.-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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Ionel  MOȘESCU Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A  Nr.23
din 4 martie 2020

privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
și a cheltuielilor aferente.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
4 martie 2020;

Având în vedere:
►Solicitarea de clarificare 5 cu nr.3911/20.02.2020 a Agenției de Dezvoltare Regională

Sud-Est, cu termen 5 martie 2020 pentru completarea dosarului de finanțare cu noua formă
a hotărârii consiliului local și cu noile valori eligibile aferente proiectului ‹‹Transport public
urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și aprobarea contribuției proprii la
cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;

►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;

►Hotărârile Consiliului Local nr.45 și 46 din data de 31.01.2018 privind aprobarea
Studiului de oportunitate, a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, promovat cu
finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul
specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
externă și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul
Brăila››, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor de
carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/ 2019/3/3.2/
4/2.-Regiuni.

Pagina 1 din 2

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA 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



Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 4.129.201,92 lei pentru
finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în
Orașul Ianca, județul Brăila››, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
în cuantum de 378.214,44 lei.

(2) Din contribuția proprie în proiect în valoare de 4.129.201,92  lei,  suma de 1.133.312
lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției mijloacelor de transport care va fi
suportată de la bugetul de stat potrivit prevederilor art.9 lit. o) din O.U.G. nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art.4.-Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care
pot apărea pe perioada derulării proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca,
județul Brăila››, în vederea implementării acestuia în condiții optime.

Art.5-Se vor asigura de asemenea din bugetul local toate resursele financiare necesare
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Art.6.-Se împuternicește domnul primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele
și pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului
‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul Brăila››.

Art.7.-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

Ionel  MOȘESCU Alexandru STERIAN
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