
 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                                D I S P O Z I Ţ I A  Nr.203 
                                                        din 14 aprilie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 19 
aprilie 2022 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 

      ►Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 
privind aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului energiei și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 
nr.278/167/07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program se pot finanța obiective de investiții 
privind înfiinţarea de sisteme de distribuție a gazelor naturale; 

      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivelor de investiții având 
ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale în satele Oprișenești și Perișoru, care 
se derulează după principiul primul venit-primul servit, în sensul că depunerea cererii de 
finanțare proiectului într-un termen cât mai scurt ar avea șanse mai mari de reușită, de aici 
și urgența convocării consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici; 

      ►oportunitatea promovării obiectivului nou de investiții «Amplasare stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în orașul Ianca», în cadrul Programului privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, lansat de Administrația Fondului de 
Mediu pentru perioada 8 decembrie 2021-13 iunie 2022; 

      ►dispozițiile art.22 alin.(2) lit.a) și art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(3) lit.b) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin 
Hotărârea nr.96/17.12.2020, cu modificările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) 
lit.b) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
                                                         D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 19 
aprilie 2022, ora 1500, la sediul Primăriei orașului Ianca-sala de ședințe din mansarda clădirii, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.25 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: primar; 
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      2.-Proiect de hotărâre nr.26 privind rectificarea bugetului local în vederea alocării 
fondurilor necesare întocmirii studiilor de fezabilitate pentru obiective noi de investiții, având 
ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale în satele Oprișenești și Perișoru; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;  

      3.-Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, 
orașul Ianca, județul Brăila»; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: compartimentul pentru proiecte 
cu finanțare nerambursabilă; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Perișoru, 
orașul Ianca, județul Brăila»; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: compartimentul pentru proiecte 
cu finanțare nerambursabilă; 

      5.-Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul nou de investiții «Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul 
Ianca»; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: compartimentul pentru proiecte 
cu finanțare nerambursabilă; 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare vor fi transmise consilierilor locali 
prin poșta electronică și în aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele extraordinare pentru 
avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până pe data de 19 aprilie 2022-
ora 1430. 

      Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe 
pagina proprie de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
 
 
        P R I M A R,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                                            P R O I E C T  
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.25 
                                                     din 19 aprilie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
aprilie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 19 aprilie 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.-Doamna consilier local Iuliana-Doinița BICOIU este aleasă președinte de şedinţă 
a Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna aprilie 2022, 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 cu respectarea prevederilor art.123 și art.139 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                              SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                         Alexandru STERIAN 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 

proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al 

orașului Ianca pentru luna aprilie 2022 

 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local 

să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii 

săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului 

şi semnează hotărârile adoptate de acesta; 

      La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și 

schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;  

      De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca 

președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică. 

      Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea 

alfabetică), urmează ca doamna consilier local Iuliana-Doinița BICOIU să fie aleasă președinte 

de ședință pentru luna aprilie 2022.  

 
                                                         Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A  Nr.26 

din 19 aprilie 2022 
 

privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs, în vederea alocării fondurilor necesare întocmirii studiilor 
de fezabilitate pentru obiective noi de investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale 
în satele Oprișenești și Perișoru 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  extraordinară la data de 19 aprilie 2022;  
      Având în vedere: 

      ►prevederile art.4 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr.95/2021 privind aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului energiei și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/ 
07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program nu se finanţează de la bugetul de stat studiile de fezabilitate, 
astfel că apare ca necesară alocarea fondurilor din venituri proprii; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluția de alocare a 
fondurilor, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.k), 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 şi completările ulterioare; 

 
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) În vederea alocării fondurilor necesare întocmirii studiilor de fezabilitate pentru obiective noi de 
investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale în satele Oprișenești și Perișoru, 
bugetul local pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se rectifică după cum 
urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 80.000 lei cheltuielile din contul 7002-705002-710130, locuințe, servicii și 
dezvoltare-alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale-alte active fixe; 

      b)-se diminuează cu suma de 80.000 lei veniturile din anii precedenți evidențiați în contul 98.02. 

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Programul investiţiilor 
publice pe anul 2022, aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, cu obiectivele noi de investiții. 

      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar-contabil 
din aparatul propriu. 

      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) lit.a) din O.U.G. nr.57/ 2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                           SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                       Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
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www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

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



 
 
 
 
 

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395 
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com 

 
 
 

                                               REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs, în vederea alocării fondurilor necesare întocmirii 
studiilor de fezabilitate pentru obiective noi de investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze 
naturale în satele Oprișenești și Perișoru 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în 
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată. 

 
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

 
      Recent, prin Ordinul comun al ministrului energiei și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei nr.278/167/07.03.2022, au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G.nr.95/2021 privind aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny»;  
      Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din aceste Norme metodologice, nu se finanţează de la bugetul de 
stat prin acest Program următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general prevăzut în 
H.G.nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare:  
      1.1. Obţinerea terenului; 
      1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială; 
      3.1. Studii; 
      3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii; 
      3.3. Expertizare tehnică; 
      3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor; 
      3.5.1. Temă de proiectare; 
      3.5.2. Studiu de prefezabilitate; 
      3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general; 
      3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie; 
      3.7. Consultanţă; 
      3.8. Asistenţă tehnică; 
      5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier; 
      5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 
      5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare; 
      5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate; 
      În aceste condiții, apare ca necesară alocarea fondurilor de la bugetul local, motiv pentru care vă rog să 
fiţi de acord cu adoptarea hotărâri în forma prezentată. 

                                                                
                                                   Vă mulţumesc ! 

 
                                                                   P R I M A R 

 
 
                                                          Fănel George CHIRIŢĂ 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 
 



 

 

 

 
 
 

                                                                   P R O I E C T  
                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.27 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea 
Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul ministrului energiei și ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program se 
pot finanța obiective noi de investiții privind înfiinţarea de sisteme de distribuție a gazelor naturale; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 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.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila», potrivit Devizului General prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este în sumă de 4.938.043,21 lei, din care suma de 3.628.212,90 lei 
reprezintă C+M. De la bugetul de stat se asigură finanțare pentru suma de 4.339.102,39 lei, iar diferența de 
598.940,82 lei se asigură din bugetul local, sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.   
      (3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      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.       
       
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                            SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul 
Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila» 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să 
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
fundamentată prin documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Definiția, întocmirea, structura și etapele supunerii aprobării/reaprobării Devizului General 
se regăsesc la art.10 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, cu modificările și completările ulterioare, unde se arată că: 

      1.-Devizul General este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcția existentă, prin care se stabileşte valoarea 
totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii; 

      2.-Devizul General se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul 
fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 
obiectivului de investiţii; 

      3.-Devizul General întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiţii, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/ 
investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 
      a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii la construcția existentă; 
      b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
      c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea finală de finanţare 
a obiectivului de investiţii; 
      d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, 
a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul local. 

      4.-Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, Devizul General se poate revizui prin 
grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/ 
subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de Construcţii-Montaj, cu 
încadrarea în valoarea totală de finanţare. 
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      Apoi, conform dispoziţiilor art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor 
noi de investiţii, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, 
precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative. 

      Acum, după ce am prezentat aceste noțiuni tehnico-juridice ale proiectului de hotărâre, 
vin și vă informez că, recent, prin Ordinul comun al ministrului energiei și ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/07.03.2022 au fost aprobate 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 privind 
aprobarea Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», potrivit cărora prin acest 
Program se pot finanța obiective noi de investiții pentru înfiinţarea de sisteme de distribuție a 
gazelor naturale sau de extindere a celor existente; 

      Prin urmare, dincolo de această oportunitate, dat fiind faptul că în zonă există din anul 
1968 capacități de producție și rețele de distribuție gaze naturale, iar locuitorii din acest sat 
nu au beneficiat de această sursă de energie, pot spune că este absolut necesară și chiar 
obligatorie promovarea în cadrul acestui Program a obiectivului de investiții «Înființare rețea 
de distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila»; 

      Deci, în cazul de față, potrivit informațiilor din Devizul General, bugetul estimat al 
proiectului este de 4.938.043,21 lei, din care suma de 3.628.212,90 reprezintă C+M, ambele 
valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.  

      În cadrul proiectului, de la bugetul de stat se asigură finanțare pentru suma de 
4.339.102,39 lei, iar diferența de 598.940,82 lei se asigură din bugetul local, ambele valori 
având inclusă taxa pe valoarea adăugată.   

      Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri 
în forma prezentată, urmând ca după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru 
atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, proceduri care vor da valoarea finală a 
obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-economici actualizați să fie 
supus din nou aprobării consiliului local 
 
 
                                                    Vă mulţumesc ! 
 
                                                       P R I M A R 
 
 
                                               Fănel George CHIRIŢĂ             
 













 

 

 

 
 
 

                                                                   P R O I E C T  
                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.28 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea 
Programului naţional de investiţii «Anghel Saligny», aprobate prin Ordinul ministrului energiei și ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.278/167/07.03.2022, potrivit cărora prin acest Program se 
pot finanța obiective noi de investiții privind înfiinţarea de sisteme de distribuție a gazelor naturale; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 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.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila», potrivit Devizului General prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este de 8.484.752,97 lei, din care suma de 6.301.903,88 lei reprezintă 
C+M. De la bugetul de stat se asigură finanțare pentru suma de 7.460.665,54 lei, iar diferența de 
1.024.087,43 lei se asigură din bugetul local, sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.  
      (3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      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.       
       
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                            SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
nou de investiții «Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul 
Ianca, județul Brăila» 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze 
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 
documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Pentru că la proiectul de hotărâre anterior am prezentat pe larg definiția, întocmirea, structura 
și etapele supunerii aprobării/reaprobării Devizului General, așa cum sunt ele reglementate la 
art.10 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, cu 
modificările și completările ulterioare, nu am să mai reiau toate aceste noțiuni, spunându-vă doar 
că și în cazul acestui sat, care este traversat de magistrala de gaze chiar prin zona sa mediană,  
este la fel de necesară înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale; 

      Aici, potrivit informațiilor din Devizul General, bugetul estimat al proiectului este de 
8.484.752,97 lei, din care suma de 6.301.903,88 lei reprezintă C+M, ambele valori având inclusă 
taxa pe valoarea adăugată.  

      Partea de contribuție a orașului nostru la acest proiect este de 1.024.087,43 lei, iar de la 
bugetul de stat urmează să se asigure diferența de 7.460.665,54 lei, la fel, ambele valori având 
inclusă taxa pe valoarea adăugată. 

      Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord și cu adoptarea acestei hotărâri 
în forma prezentată, urmând ca după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru 
atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, proceduri care vor da valoarea finală a obiectivului 
de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-economici actualizați să fie supus din nou 
aprobării consiliului local. 
 
                                                      Vă mulţumesc ! 
 
                                                          P R I M A R 
 
 
                                                  Fănel George CHIRIŢĂ             
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                                                                   P R O I E C T  
                                                              H O T Ă R Â R E A   Nr.29 
                                                                    din 19 aprilie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 aprilie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități, pentru perioada 
08.12.2021-13.06.2022, potrivit Dispoziției Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.462/2021; 
      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Program a obiectivului nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca»; 
      ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă-cu Devizul General privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, precum și avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr.1 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.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Bugetul estimat al obiectivului este de 921.139,41 lei, din care suma de 158.156,69 lei reprezintă 
Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.  
      (3) Cheltuielile eligibile estimate ale obiectivului sunt în sumă totală de 896.897,36 lei, iar cheltuielile 
neeligibile care vor fi finanțate din bugetul local sunt în sumă totală de 24.242,05 lei, ambele valori având 
inclusă taxa pe valoarea adăugată. 
      (4) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, 
rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-
economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, care se 
împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări și celelalte documente 
necesare implementării proiectului. 
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 
      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.       
       
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                            SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                       Alexandru STERIAN 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de 
investiții «Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca» 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local 
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 

      Prin Dispoziția nr.462/07.12.2021 a Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, s-a 
aprobat deschiderea sesiunii de finanțare în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități,     pentru perioada 
08.12.2021-13.06.2022, beneficiari fiind unitățile administrativ teritoriale și instituțiile publice; 

      Existând această oportunitate, ne-am propus să promovăm în cadrul acestui Program obiectivul 
nou de investiții «Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca», iar la 
cererea de finanțare trebuie să anexăm Devizul general cuprinzând atât cheltuielile eligibile, cât și 
cheltuielile neeligibile, acestea din urmă fiind finanțate din bugetul local; 

      Pentru că la Proiectul de hotărâre nr.27 am prezentat pe larg definiția, întocmirea, structura și 
etapele supunerii aprobării/reaprobării Devizului General, așa cum sunt ele reglementate la art.10 
din H.G.nr.907/2016, nu mai reiau toate aceste noțiuni, spunându-vă doar că bugetul estimat al 
obiectivului este de 921.139,41 lei, din care suma de 158.156,69 lei reprezintă C+M, ambele valori 
având inclusă taxa pe valoarea adăugată. 

      Cheltuielile eligibile estimate ale obiectivului sunt în sumă totală de 896.897,36 lei, iar cheltuielile 
neeligibile care vor fi finanțate din bugetul local sunt în sumă totală de 24.242,05 lei, ambele valori 
având inclusă taxa pe valoarea adăugată 

      Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma 
prezentată, urmând ca după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului 
de lucrări, potrivit legii, proceduri care vor da valoarea finală a obiectivului de investiţii, Devizul 
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați să fie supus din nou aprobării consiliului local 
 
 
                                                       Vă mulţumesc ! 
 
                                                          P R I M A R 
 
 
                                                  Fănel George CHIRIŢĂ             
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