
 

 

 

 
 

 
                                                                        
                                                            H O T Ă R Â R E A  Nr.61 
                                                              din 27 octombrie 2022 

 
privind: trecerea în proprietatea orașului și în administrarea consiliului local a unor terenuri situate în 
intravilanul U.A.T. Oraș Ianca, precum și punerea în valoare a acestora 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.9334/18.08.2022  a S.C. RCS & RDS S.A., prin care se solicită constituirea dreptului 
de acces asupra unui teren în suprafață de 225 mp situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 
461, care face parte din suprafața totală de 15.873 mp, în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de 
comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea un pilon de comunicații mobile 3/4G, solicitare 
fundamentată pe: 
      -dispoziţiile art.10 alin.(1) din O.U.G.nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată prin 
Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 alin.(3), art.5 și art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►cererea nr.18509/21.09.2022 a doamnei Stănescu Adelina, cu domiciliul în orașul Ianca, 
str.Castanilor nr.18, județul Brăila, prin care se solicită concesionarea terenului intravilan în suprafață de 
962 mp situat la adresa de domiciliu, aferent casei de locuit și anexelor gospodărești edificate de petentă 
pe acest teren; 

      ►raportul nr.18508/21.09.2022 al compartimentului de cadastru din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, potrivit căruia terenul solicitat spre concesionare nu figurează înscris în evidențele 
imobiliare ale primăriei, astfel că apare ca necesară trecerea acestuia în proprietatea orașului și în 
administrarea consiliului local, pentru a putea fi ulterior concesionat; 

      ►cererea nr.19028/06.10.2022 a domnului Constantin Ionică, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Calea 
Brăilei nr.2, bl.D3, sc.3, et.2, ap.33, județul Brăila, prin care se solicită înregistrarea în evidențele fiscale, 
fără a prezenta acte de proprietate, a terenului intravilan în suprafață de 2.058 mp aferent casei de locuit 
și anexelor gospodărești edificate de petent pe acest teren, situat în orașul Ianca, str.Albinei nr.18; 

      ►raportul nr.19408/18.10.2022 al compartimentului de cadastru, potrivit căruia terenul în cauză nu 
figurează înscris în evidențele imobiliare ale primăriei, astfel că se impune trecerea acestuia în 
proprietatea orașului și în administrarea consiliului local, pentru a putea fi ulterior concesionat; 

      ►dispoziţiile art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.13 alin.(15) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, 
coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentul 
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul 
A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a 
terenului intravilan în suprafață de 15.873 mp, liber de construcții, situat în satul Plopu, Cvartal 26, 
Parcela 461. 

      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului Ianca sub regimul prevăzut la alin.(1). 

      Art.2.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a 
terenului intravilan în suprafață de 962 mp, situat în orașul Ianca, str.Castanilor nr.18, Cvartal 13, 
Parcela 432/3, urmând a fi concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren potrivit 
documentației-cadru pentru închirierea/concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al 
orașului administrat de consiliul local, aprobată prin H.C.L.Nr.2/2020. 

      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului Ianca sub regimul prevăzut la alin.(1). 

      Art.3.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a 
terenului intravilan în suprafață de 2.058 mp, situat în orașul Ianca, str.Albinei nr.18, Cvartal 8, Parcela 
313/3, urmând a fi concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren potrivit 
documentației-cadru pentru închirierea/concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al 
orașului administrat de consiliul local, aprobată prin H.C.L.Nr.2/2020. 

      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului Ianca sub regimul prevăzut la alin.(1). 

      Art.4.-(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul 
bunurilor aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local. 

      (2) Stabilirea valorilor de inventar ale terenurilor prevăzute la art.1-3 se realizează de către un 
expert evaluator autorizat/de către comisia specială constituită prin Dispoziția primarului nr.13/ 
25.01.2021, în temeiul art.2^2 din O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile de 
urbanism -cadastru și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

      Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă 
spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general al orașului. 

      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,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                         SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                                          Alexandru STERIAN 
 
 
 
 
 
 
 

H.C.L.Nr.61/27.10.2022                                                                                                                         Pagina 2 din 2 



 

 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.62 
din 27 octombrie 2022 

 
privind: prelungirea termenului de concesionare a terenului din domeniul privat administrat de 
consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.3, care face obiectul Contractului  de concesiune 
nr.152/01.11.2012 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, convocat de îndată în şedinţă ordinară la data 
de 27 octombrie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►cererea nr.18521/21.09.2022 a S.C.Recondit Serv S.R.L.-C.U.I. RO 18142814, cu sediul în 
orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.6, bl.D1, sc.3, ap.38, județul Brăila, prin care se solicită prelungirea 
pe o perioadă de 20 ani a Contractului de concesiune nr.152/01.11.2012, având ca obiect terenul 
din domeniul privat administrat de consiliul local în suprafață de 2.637 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr.73030, pe care concesionarul a edificat obiectivul «Depozit materiale de construcții», 
așa cum s-a obligat la data inițierii concesiunii;   

      ►dispoziţiile art.362 alin.(3) cu raportare la art.306 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism-cadastru și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), 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 Ș T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 20 ani a Contractului de concesiune nr.152/ 
01.11.2012, respectiv până la data de 31.10.2042, având ca obiect terenul din domeniul privat 
administrat de consiliul local în suprafață de 2.637 mp, înscris în Cartea Funciară nr.73030, pe care 
s-a edificat obiectivul «Depozit materiale de construcții» de către concesionarul S.C.Recondit Serv 
S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.6, bl.D1, sc.3, ap.38, județul Brăila. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile de 
urbanism-cadastru și financiar-contabil.   

      Art.3.-Prin grija secretarului general al orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă 
autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      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,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                     SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                                  Alexandru STERIAN 
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                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.63 
                                                         din 27 octombrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.31115/26.09.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit 
căreia în baza H.G.nr.1156/21.09.2022 s-a modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, iar orașului Ianca i s-a alocat suma de 77 mii lei pentru 
plata personalului de recensământ; 

      ►raportul nr.18730/27.09.2022 al serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local cu suma alocată de la bugetul 
de stat precizată anterior, pentru efectuarea cu celeritate a plății recenzorilor; 

      ►Dispoziția primarului nr.484/03.10.2022 privind modificarea bugetului local pe anul în curs, ca 
urmare a alocării sumei de 77 mii lei din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului 
local, în vederea efectuării plății personalului de recensământ; 

      ►prevederile art.26 din Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea bugetului 
orașului pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în 
calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să modifice prin dispoziție bugetul local 
cu sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, dar cu obligația prezentării modificărilor spre 
validare consiliului local la proxima ședință a acestuia; 

      ►adresele nr.4774/23.09.2022 și nr.4840/26.09.2022 ale Liceului Teoretic «Constantin 
Angelescu», privind necesitatea alocării sumei totale de 25 mii lei de la bugetul local pentru 
finanțarea unor cheltuieli de funcționare și de capital, fundamentate prin referatele compartimentelor 
de specialitate din cadrul unității de învățământ;  

      ►răspunsul pozitiv al Ministerului Apărării Naționale la demersurile făcute pentru transferul 
gratuit al unui avion IAR-93, disponibil la Filiala Aeroclubului României din Craiova, la care să 
asigurăm finanțarea cheltuielilor de transport și recondiționare pentru a fi amenajat ca monument în 
cinstea și memoria aviatorilor care s-au format și activat pe aerodromul din oraș; 

      ►referatul nr.18447/19.09.2022 al șefului Poliției locale, privind necesitatea alocării fondurilor 
necesare achiziționării de echipamente și uniforme de iarnă pentru personalul angajat recent; 

      ►raportul nr.19390/17.10.2022 al serviciului financiar contabil, privind soluțiile de rectificare 
bugetară pentru finanțarea cheltuielilor menționate anterior; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) 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; 
 
                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se diminuează cu suma de 35.000 lei cheltuielile din capitolul 84020303200130 - străzi, alte 
bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare; 

      b)-se majorează cu suma de 25.000 lei cheltuielile din capitolul 65020402 - învățământ secundar, 
alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» din 
orașul Ianca; 

      c)-se majorează cu suma de 10.000 lei cheltuielile din capitolul 610203200501 - ordine publică, 
uniforme și echipament pentru Poliția locală. 

      (2) Se aprobă utilizarea sumei de 30.000 lei din capitolul 84020303200130 - străzi, alte bunuri și 
servicii de întreținere și funcționare, pentru finanțarea cheltuielilor de recondiționare și transport a 
unui avion IAR-93 din municipiul Craiova, pentru a fi amenajat ca monument în cinstea și memoria 
aviatorilor care s-au format și activat pe aerodromul din orașul Ianca 

      Art.2.-Se validează modificările aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr.484/ 
03.10.2022, astfel: 

      a)-se majorează cu suma de 77.000 lei veniturile bugetului local pe anul în curs, din capitolul  
11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local. 

      b)-se majorează cu suma de 77.000 lei cheltuielile bugetului local pe anul în curs din capitolul  
51020103203030-autorități executive. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și 
directorul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin serviciile de specialitate din subordine, care 
vor opera rectificările în bugetele proprii potrivit art.1-2.    

      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 al orașului. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                                   Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.64 
din 27 octombrie 2022 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, 

str.Primăverii nr.170, doamnei Beteringhe Victorița - proprietara construcției edificate pe acest teren 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 
2022; 
      Având în vedere: 

      ►cererea nr.18954/05.10.2022 a doamnei Beteringhe Victorița, prin care se solicită cumpărarea 

terenului în suprafaţă de 978 mp situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.170, înscris în Cartea 

Funciară nr.83171 cu Numărul Cadastral 83171, aferent construcției aflate în proprietatea petentei 

potrivit Certificatului de moștenitor nr.115/30.09.2022, teren pe care îl deține în concesiune din timpul 

căsătoriei prin Contractul nr.2228/01.06.1999, 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.2210133/13.10.2022 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-cadastru, precum şi 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 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; 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2210133/13.10.2022, prevăzut în anexa la 

prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea 

preţului de vânzare în cuantum de 17.400 lei al terenului în suprafaţă de 978 mp real măsurat, 

aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Primăverii 

nr.170, înscris în Cartea Funciară nr.83171-cu același număr cadastral. 
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      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) concesionarei Beteringhe Victorița - 

proprietara construcției existente pe acest teren potrivit Certificatului de moștenitor nr.115/ 

30.09.2022, edificată prin Autorizația de construire nr.107/21.12.1999, beneficiară a 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 17.400 lei  va fi plătit la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în 

contul U.A.T.Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, până la 

încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică, 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 vânzare-

cumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătoarei, 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.-Prin grija secretarului general al orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă 

autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.  

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019-

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                                 Alexandru STERIAN 
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                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.58 
                                                   din 07 octombrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
octombrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 07 octombrie 2022; 

      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 Regula-
mentului 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;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Emilian GROZEA este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna octombrie 2022, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente referitoare la 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 cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                              SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                   Alexandru STERIAN 
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                                                             H O T Ă R Â R E A  Nr.59 
                                                      din 07 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, 
județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 

07 octombrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/ 

C5/1/A.3.1/1 și PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de 

granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale,  

Operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale 

multifamiliale, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A.nr.444/2022, cu modificările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.20 alin.(1) lit.j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul nr.18950/05.10.2022 al compartimentului pentru proiecte cu finanțare 

nerambursabilă, cu descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect și devizele 

generale cu indicatorii tehnico-economici aferenți fiecărui bloc de locuințe; 

      ►referatul de aprobare al primarului 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.a) și d), art.139 alin.(3) 

lit.a) și e) 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.-(1) Se aprobă depunerea proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul 

Ianca, județul Brăila» în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă 
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energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale,  Operaţiunea A.3 - Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale multifamiliale. 

      (2) Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.-Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului «Reabilitare termică blocuri de 

locuințe, orașul Ianca, județul Brăila» în cuantum de 21.081.457,37 lei, fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de  3.996.528,02 lei. 

      Art.3.-Orașul Ianca se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-

economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.  

      Art.4.-Primarul Orașului Ianca se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

      Art.5.-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 cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                        Alexandru STERIAN 
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                                                        H O T Ă R Â R E A  Nr.59* 
                                                      din 07 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, 
județul Brăila», în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 - Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale multifamiliale 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
07 octombrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/ 
C5/1/A.3.1/1 și PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale,  
Operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A. Nr.444/2022, cu modificările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.20 alin.(1) lit.j) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      ►referatul nr.18950/05.10.2022 al compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, cu descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect și devizele 
generale cu indicatorii tehnico-economici aferenți fiecărui bloc de locuințe; 

      ►referatul de aprobare al primarului 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.a) și d), art.139 alin.(3) 
lit.a) și e) 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.-(1) Se aprobă depunerea proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul 
Ianca, județul Brăila» în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 - Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale multifamiliale. 
      (2) Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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      Art.2.-(1) Valoarea maximă eligibilă a proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, 
orașul Ianca, județul Brăila» este de 24.443.228,92 lei, din care suma de 3.818.698,09 lei 
reprezintă taxa pe valoarea adăugată. 

      (2) În cadrul proiectului se construiesc 7 stații de încărcare electrice cu o valoare totală 
eligibilă de 861.471,56 lei, din care suma de 137.545,11 lei reprezintă taxa pe valoarea 
adăugată. 

      Art.3.-Orașul Ianca se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.  

      Art.4.-Primarul Orașului Ianca se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

      Art.5.-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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                 SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                        Alexandru STERIAN 
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                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.60 
                                                  din 10 octombrie 2022 

 
pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.59/07.10.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, 
județul Brăila»  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 10 octombrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►faptul că în valoarea totală eligibilă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/ 
07.10.2022, nu au fost incluse valorile aferente stațiilor de încărcare electrică, respectiv o 
stație de încărcare electrică la 2.500 mp suprafață construită desfășurată renovată; 

      ►faptul că suma maximă eligibilă/proiect admisă pentru orașe este de 5.000.000 euro 
cu TVA, ori suma aprobată în ședința din data de 7 octombrie 2022 a fost de 25.077.985,39 
lei, depășind astfel valoarea maximă eligibilă, ceea ce ar fi condus fie la respingerea 
proiectului, fie la suportarea unor cheltuieli neeligibile mai mari din bugetul local; 

      ►referatul nr.19062/07.10.2022 al compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, cu noua descriere sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect și 
cu noul deviz general actualizat cu indicatorii tehnico-economici, cumulat pentru cele 8 
blocuri de locuințe cuprinse în proiect; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
nr.1 și 2 din cadrul consiliului local; 

      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și d), art.139 alin.(3) 
lit.a)  și e) 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.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila», se modifică 
și se completează după cum urmează: 
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      1.-Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila», 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea 
A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale” 

      2.-La articolul 2, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.2.-(1) Valoarea maximă eligibilă a proiectului «Reabilitare termică blocuri 
de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila» este de 24.443.228,92 lei, din care suma 
de 3.818.698,09 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată.” 

      3.-La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul 
cuprins: 

      „(2) În cadrul proiectului se construiesc 7 stații de încărcare electrice cu o 
valoare totală eligibilă de 861.471,56 lei, din care suma de 137.545,11 lei 
reprezintă taxa pe valoarea adăugată.” 

      Art.II.-Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022, cu modificările și completările 
aduse prin prezenta hotărâre se va republica, cu numerotarea corespunzătoare a 
articolelor/alineatelor. 

      Art.III.-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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                               SECRETAR  GENERAL 
 
       Emilian GROZEA                                                                    Alexandru STERIAN 
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