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COMISIA LOCALĂ
D I DE
S PFOND
O Z I ŢFUNCIAR
I A Nr.470 PRIMAPRIMA
din 20 august 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 august 2018.
Primarul oraşului Ianca,PRIMĂRIA
judeţul Brăila; ORAŞULUI IANCA
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 august
2018, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27, parcela 1366/6, precum și organizarea licitației
publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în scopul înființării unui depozit de
materiale de construcții;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții „Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură din orașul Ianca, județul Brăila”;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 2
3.-Proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții
„Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane în orașul Ianca, județul Brăila”;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 2
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi pe data de 27 august 2018, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.63
din 28 august 2018

privind: dezlipirea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Viilor,
cvartal 27, parcela 1366/6, precum și organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie,
PRIMĂRIA
IANCA
cu titlu oneros, în scopul înființării
unui depozitORAŞULUI
de materiale de construcții.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 august 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.188/30.07.2018 a Societății Comerciale Crystaoral Construct SRL Oprișenești, prin care se
solicită atribuirea, în condițiile legii, a unui teren în suprafață de 4.000 mp din domeniul privat administrat de
consiliul local, liber de construcții, situat în orașul Ianca, în incinta fostei CAP cu ieșire în str.Viilor, în scopul
înființării unui depozit de materiale de construcții;
►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.23 lit.e), art.132 alin.(1) 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;
►dispoziţiile art.693-702 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, coroborate cu
prevederile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 lit.c) și art.9 din Regulamentul privind închirierea sau constituirea dreptului de
superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.8/2018;
►raportul de evaluare a terenului întocmit la data de 08.02.2018 de către expert evaluator Iulian Cosmin
Androniu, prin care s-a stabilit prețul minim al superficiei pentru un teren din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local situat în același cvartal, similar prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu documentația de
carte funciară pentru dezlipirea terenului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.121 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 7.485 mp din domeniul privat
administrat de consiliul local, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27-parcela
1366/6, având Numărul Cadastral 78541, înscris în Cartea Funciară nr.78541, după cum urmează:
a)-Lotul nr.1, cu număr cadastral 78617, având suprafața de 3.485 mp;
b)-Lotul nr.2, cu număr cadastral 78618, având suprafața de 4.000 mp;
(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului este prevăzută în Planul de amplasament şi delimitare,
parte integrantă din documentația de carte funciară.
(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de dezlipire în formă autentică, precum și
înscrierea lucrării cadastrale de dezlipire în Cartea Funciară a orașului Ianca, potrivit alin.(1), se suportă
din bugetul local.
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Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu
oneros, asupra terenului din domeniul privat administrat de consiliul local în suprafață de 4.000 mp, Lotul
nr.2, cu Numărul Cadastral 78618, în scopul dezvoltării unei activități economice având ca obiect
înființarea unui depozit de materiale de construcții.
(2) Durata superficiei este de 20 ani de la data încheierii contractului în formă autentică, cu drept de
prelungire în condiţiile legii.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 1,20 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren
potrivit prevederilor Codului fiscal, iar pasul de licitare este de minim 10% din prețul de pornire.
(4) Prețul superficiei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei,
pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.
(5) Prețul superficiei se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe
teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare.
(6) Pentru neplata în termen a superficiei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare.
Art.3.-(1) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută la
pct. 4.2 din Instrucţiunile pentru ofertanți.
(2) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
superficiei pe un an.
Art.4.-(1) Se aprobă Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi potrivit Anexelor nr.1 şi 2.
(2) Se aprobă modelul Contractului de superficie, potrivit Anexei nr.3.
(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea în formă autentică a Contractului de superficie cad în sarcina
superficiarului.
Art.5.-(1) Se mandatează primarului orașului Ianca să semneze Contractul de superficie în formă
autentică.
(2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
monitorizează permanent modul de îndeplinire a prevederilor Contractului de superficie.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.7.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre pentru: dezlipirea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul
Ianca, str.Viilor, cvartal 27, parcela 1366/6, precum și organizarea licitației publice pentru constituirea
dreptului de superficie, cu titlu oneros, în scopul înființării unui depozit de materiale de construcții.
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:
Prin adresa nr.188/30.07.2018, Societatea Comercială Crystaoral Construct SRL Oprișenești a solicitat
atribuirea unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local în suprafață de 4.000 mp,
situat în orașul Ianca-în incinta fostei CAP cu ieșire în str.Viilor, în vederea dezvoltării unei activități
economice având ca obiect înființarea unui depozit de materiale de construcții;
Pentru aceasta însă, este necesară dezlipirea acestei suprafețe din cea de 7.485 mp a terenului din
domeniul privat administrat de consiliul local, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27parcela 1366/6, având numărul cadastral 78541, înscris în Cartea Funciară nr.78541, după cum urmează:
a)-Lotul nr.1, cu număr cadastral 78617, având suprafața de 3.485 mp;
b)-Lotul nr.2, cu număr cadastral 78618, având suprafața de 4.000 mp;
Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului este prevăzută în Planul de amplasament şi delimitare, iar
cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de dezlipire în formă autentică, precum și înscrierea lucrării
cadastrale de dezlipire în Cartea Funciară a orașului Ianca, vor trebui suportate din bugetul local;
Așa cum se precizează în cerere, se dorește înființarea unui depozit de materiale de construcții, iar
solicitarea se încadrează în prevederile art.2 lit.c) și art.9 din Regulamentul privind închirierea sau
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/2018;
Cum superficia cu titlu oneros presupune și stabilirea unui preț, similar prevederilor art.17 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consider că acesta trebuie stabilit identic cu cel din raportul de evaluare întocmit la începutul
acestui an pentru un teren din același cvartal, adică de 1,20 lei/mp/an, la care se adaugă și taxa pe teren
conform prevederilor art.463 alin.(2) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
Dat fiind faptul că valorificarea patrimoniului public și privat al orașului este și o obligație a consiliului
local, că se creează noi locuri de muncă și implicit noi surse de venituri la bugetul local, dar și faptul că mare
parte din activitatea magazinului de la parterul blocului B3 se va muta în noul depozit și se va degaja zona
centrală, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 63/28.08.2018

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
CAIET DE SARCINI

pentru organizarea licitației publice în scopul constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui
teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27,P1366/6
ORAŞULUI
Lot 2, în scopul înființării unui PRIMĂRIA
depozit de materiale
de construcții IANCA
DEFINIȚII
-proprietar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca, Județul Brăila;
-superficiar: persoana fizică sau persoana juridică, indiferent de domiciliul/sediul acesteia, care a obținut în
urma licitației publice/negocierii directe dreptul de a încheia contractul de superficie pentru imobil.
LEGISLAȚIE
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,;
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil;
I.-OBIECTUL SUPERFICIEI
1.1-imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str. Viilor cvartal
27,P1366/6 Lot 2.
1.2- terenul în suprafață de 4000 mp este înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Ianca nr.78618 cu număr
cadastral 78618;
1.3-lnvestiția ce se va realiza constă în construirea unui depozit de materiale de construcții, pentru care vor
fi obținute avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislația în domeniu;
Il.-CONDIȚIILE GENERALE ALE SUPERFICIEI
2.1-Regimul bunurilor utilizate de superficiar în derularea superficiei (regimul bunurilor proprii)
2.2-În derularea contractului de superficie, superficiarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a)-bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarei la încetarea
contractului de superficie. Sunt bunuri de retur: teren în suprafață de 4000 mp (Lot 2), situat în orașul
Ianca, str. Viilor, cvartal 27,P1366/6 Lot 2 înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Ianca nr. 78618 ,cu număr
cadastral 78618;
b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de superficie, rămân în proprietatea superficiarului. Sunt
bunuri proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte construcții
realizate de superficiară pe perioada superficiei;
c)-fiecare parte poate dobândi bunurile celeilalte părți, în urma unui raport de expertiză;
2.3-Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare:
Pe durata superficiei, superficiarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului
conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Amenajarea zonei nu va afecta mediul și va fi realizată conform legislației în vigoare. Deșeurile se vor
depozita corespunzător și selectiv și se vor evacua pe măsura acumulării lor prin firme autorizate;
2.4-Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență.
Imobilul va fi exploatat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat contractul,
eventualele schimbări ale regimului de exploatare fiind permise doar cu aprobarea proprietarului;
Superficiarul nu poate constitui alt drept de superficie asupra imobilului ce face obiectul contractului de
superficie. Superficiarul nu poate transmite sub nicio formă unui terț imobilului ce face obiectul contractului;
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III.-DURATA SUPERFICIEI
3.1.-Durata superficiei este de 20 ani (douăzeci ani), începând de la data semnării contractului;
3.2-Durata poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, la cererea
superficiarului, transmisă cu cel puțin 30 zile anterior expirării duratei inițiale a superficiei;
IV.-ELEMENTE DE PREȚ
4.1-Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 1,20 lei/mp/an, la care se va adăuga taxa pe teren
potrivit prevederilor Codului fiscal, iar pasul de supralicitare este de minim 10% din prețul de pornire, respectiv
din cel rezultat la ultima strigare;
4.2-Prețul superficiei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila;
4.3-Prețul superficiei se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar
taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare;
4.4-Pentru neplata în termen a superficiei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii
pentru creanţele bugetare;
4.5-Prețul superficiei și taxa pe teren se fac venit la bugetul local al orașului Ianca;
4.6-Neplata superficiei doi ani consecutiv conduce la rezilierea de drept a contractului;
V.-GARANȚII
5.1-În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să depună în contul proprietarului o garanție
în cuantum de 10% din valoarea superficiei pe un an;
5.2-Ofertantului câștigător i se transferă garanția de participare în contul ratei, iar ofertanților necâștigători
Ii se restituie garanția de participare în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării ofertei;
5.3-Ofertantul câștigător are obligația ca în termen de cel mult 90 zile, de la data semnării contractului de
superficie la Biroul Notarului Public, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă
egală cu superficia pe un an;
5.4-Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate proprietarului de către
superficiar, în baza contractului de superficie;
5.5-În situația în care superficiarul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de plin drept,
fără punerea în întârziere a superficiarului;
5.6-Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a)-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b)-dacă ofertantul câştigător renunță la încheierea contractului de superficie;
c)-în cazul respingerii/excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor
de eligibilitate.
VI.-ÎNCETAREA SUPERFICIEI
6.1-Încetarea superficiei prin expirarea duratei
6.1.1-La termenul prevăzut în contract de încetare a superficiei, superficiarul are obligația de a preda bunul
ce a făcut obiectul contractului gratuit și liber de sarcini;
6.1.2-La sfârșitul duratei superficiei, proprietarul are facultatea de prelua bunurile superficiarului;
6.1.3-lntenția de preluare va fi adusă la cunoștința superficiarului cu 1 an înainte de încetarea contractului;
6.2-Încetarea superficiei prin răscumpărare
6.2.1-Pentru cazurile de interes public superficia poate fi răscumpărată, proprietarul asigurând despăgubirea
corespunzătoare valorii investiției;
6.2.2-Cazurile de interes public se probează prin acte emise de autoritatea locală sau prin Hotărâri
ale Guvernului. În acest caz de încetare a superficiei nu se percep daune;
6.3-Încetarea superficiei prin retragere
6.3.1-Superficia se retrage și contractul se reziliază în situația în care superficiarul nu respectă obligațiile
asumate prin contract;
6.3.2-Superificia se retrage și în cazul în care beneficiarul nu a început lucrările la obiectivul de investiții
în termen de un an de la data încheierii contractului de superficie;
6.3.3-Rezilierea va opera din plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă
superficiarul nu-și îndeplinește obligațiile în acest interval. În acest caz superficiarul este obligat la plata
unor penalității și daune;
6.4-Încetarea superficiei prin renunțare
6.4.1-Superficiarul poate renunța la superficie în cazul în care din motive obiective, justificate, fac imposibilă
realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune;
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6.4.2-Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a
obligațiilor ce le revin. Prin forța majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților,
imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile;
6.4.3-Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celelalte parți în termen de 5 zile, prin
formele electronice, constatarea evenimentelor de acest gen făcându-se în prezenta părților;
VII.-DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE CONTROL
7.1-Controlul general al respectării de către superficiar a prevederilor Contractului de superficie se realizează
de primarul orașului Ianca, sau de personalul desemnat de acesta;
VIII.-DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRTILOR
DRETURILE SUPERFICIARULUI
8.1-Superficiarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul care face
obiectul contractului de superficie;
8.2-Superficiarul are dreptul de a se folosi și de a culege fructe!e imobilului care face obiectul superficiei,
potrivit naturii sale și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de superficie;
8.3-Superficiarul are dreptul să edifice noi construcții pe teren necesare realizării investiției;
OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI
8.4-Superficiarul este obligat să asigure exploatarea directă, eficace, în regim de continuitate și de
permanență a imobilului care face obiectul superficiei, potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar;
8.5-Superficiarul nu poate preda unei terțe persoane de imobilul care face obiectul superficiei;
8.6-Superficiarul este obligat să plătească taxa și prețul superficiei;
DRETURILE PROPRIETARULUI
8.7-Să inspecteze imobilul, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care e satisfăcut
interesul public prin superficie, verificând îndeplinirea obligațiilor asumate de superficiar;
8.8-Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a superficiarului;
8.9-La încetarea contractului de superficie prin ajungere la termen, proprietarul imobilului are dreptul să își
manifeste intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita superficiarului încheierea
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;
8.10-Să modifice în mod unilateral partea reglementare a contractului de superficie, doar din motive
excepționale legate de interesul național sau local, cu notificarea prealabilă a superficiarului;
8.11-În cazul în care superficiarul nu a început lucrările în termen de un an de la data acordării
superficiei, în cazul în care nu se respectă termenul de punere în funcțiune, în cazul în care nu se
respecta prevederile din oferta ce a stat la baza acordării superficiei, în cazul în care plata taxei și a
prețului superficiei se face cu o întârzieri repetate, proprietarul are dreptul să retragă superficia;
OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
8.12-Să nu-l tulbure pe superficiar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de superficie;
8.13-Să nu modifice în mod unilateral contractul de superficie, în afară de cazurile prevăzute expres de
lege și de prezentul contract;
8.14-Să notifice superficiarul despre apariția împrejurărilor care aduc atingere intereselor părților;
IX.-LITIGII
9.1-Litigiile de orice fel sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din raza teritorială a
proprietarei;
9.2-Pentru soluționarea cu celeritate a litigiilor, părțile pot apela și la arbitraj;
X.-DISPOZIȚII FINALE
10.1-Câștigătorul licitației dacă renunță la încheierea contractului de superficie, cu excepția cauzei de forță
majoră, va pierde garanția de participare și nu va mai avea dreptul de participare la reluarea licitației
organizate pentru imobilul care face obiectul prezentului caiet de sarcini;
10.2-În situația în care câștigătorul licitației renunță la încheierea contractului de superficie, va fi invitat
următorul ofertant pentru încheierea contractului de superficie, dacă acesta acceptă prețul maxim oferit de
câștigătorul licitației.
P R I M A R,
CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE

SERVICIUL DE URBANISM,
DOGĂRESCU MIOARA
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
AnexaPRIMAPRIMA
nr.2 la H.C.L. nr.63/30.08.2018
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANȚI
privind organizarea licitației publice în scopul constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros,
asupra unui teren din domeniul
privat administrat
de consiliul local,
situat în orașul Ianca, str.Viilor,
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
cvartal 27,P1366/6 Lot 2,în scopul înființării unui depozit de materiale de construcții
1. Proprietar:
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca, Județul Brăila, str. Calea Brăilei,nr.27, C.I.F. 4874631;
2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației publice:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitația pentru constituirea dreptului de superficie pot participa persoane juridice sau persoane fizice,
care:
a)-nu au datorii faţă de bugetul local al oraşului Ianca;
b)-nu au datorii la bugetul de stat,
c)-au mai avut calitatea de concesionar/chiriaș/superficiar în relația cu proprietarul, iar contractul a fost
reziliat din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către utilizatorul imobilului;
2.2. Modul de prezentare a ofertelor:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie
doar data desfăşurării licitaţiei, ora, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul superficiei și adresa proprietarului,
fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor
juridice, pe lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990,
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare, care este de 10% din valoarea minimă a superficiei pe un an,
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local de aprobare a procedurii;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare în copie conform cu original;
- certificat constatator emis de O.R.C., în copie conform cu original;
- certificat de înregistrare ORC, în copie conform cu original;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local privind plata taxelor şi impozitelor locale,
original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu ştampila şi semnătura Primarului în original (extras din
documentaţia de atribuire), cu toate rubricile completate;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul proprietarului, pentru care
primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde ora, ziua, luna şi anul, prin care face dovada depunerii
ofertei.
2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
La data și ora stabilite în anunțul licitației, la sediul proprietarului vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie
şi ofertanţii.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare.
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Dacă două sau mai multe oferte sunt egale la prețul cel mai mare, se trece la departajarea lor prin
supralicitare cu strigare, cu respectarea pasului minim prevăzut la punctul 4.1 din Caietul de sarcini.
Atribuirea contractului de superficie se face pe baza procesului verbal încheiat de către comisia de licitaţie
care va stabili câştigătorii licitaţiei, după criteriul prețul cel mai mare.
Încheierea contractului de superficie, în formă autentică la biroul notarial, se face în termen de 20 de zile
de la comunicarea ofertei câştigătoare, pe cheltuiala superficiarului.
3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de superficie.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de
valabilitate, până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se
pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care, după stabilirea câștigătorului, acesta nu se prezintă la data şi locul
anunţat pentru încheierea contractului, în acest caz putând fi invitat următorul ofertant pentru încheierea
contractului de superficie, dacă acesta acceptă prețul maxim oferit de câștigătorul licitației.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de proprietar;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanți a adjudecării licitației:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu care se va
transmite și data când superficiarul se va prezenta pentru încheierea contractului.
3.5. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Participanţii nemulţumiţi de modul de atribuire a contractului de superficie, pot depune contestații la sediul
proprietarului în termen de 3 zile de la data adjudecării, dacă a fost prezent și a semnat procesul de
licitație, sau de la data comunicării rezultatului licitației.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampila organizatorului şi semnătura ofertantului în original nu
va fi luat în considerare, procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 (două) oferte eligibile.
4.2.Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
► Mircescu Mircea, viceprimar - preşedinte
► Lupu Florea, consilier local - membru
► Dogărescu Mioara, consilier superior serviciul de urbanism - membru
► Predescu Dorina, consilier juridic - membru
► Ciucă Mioara, consilier superior serviciul financiar contabil – membru
4.3.Formularul ofertă este prevăzut în anexa la prezentele Instrucțiuni.

P R I M A R,

SERVICIUL DE URBANISM,

FANEL GEORGE CHIRITA

DOGARESCU MIOARA
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Anexa nr.3 la H.C.L. nr.63/28.08.2018

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE
I. PĂRŢI CONTRACTANTE
1.1-UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-ORAȘ IANCA, Judeţul Brăila, având Cod de
înregistrare fiscală (C.I.F.) 4874631, atribuit la data de 29.07.2010, reprezentată la încheierea prezentului
contract de primarul Chiriță Fănel George, cetăţean român, domiciliat în orașul Ianca, str.Teilor nr.53, judeţul
Brăila, identificat cu Carte de identitate seria XR nr.521922, eliberată de SPCLEP Ianca, la data de
02.03.2015, C.N.P. 1710301090100, numit în baza Încheierii din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei
dată în Dosarul nr.900/228/2016, judeţul Brăila, denumită în continuare PROPRIETAR
și
1.2-…………………………………..…………, cu domiciliul/sediul în localitatea…………..………….……..,
str.………………………… nr……….., bl……, sc…….et…..,ap……, județul …………….., CNP/CIF/
……………………….,denumit în continuare SUPERFICIAR,
1.3-În temeiul prevederilor art.693-701 din Codul civil aprobat Legea nr.297/2009-republicată, ale
Hotărârii Consiliului Local nr.63/28.08.2018 și Procesului verbal de licitație nr………………, am convenit
încheierea prezentului contract de constituire a dreptului de superficie, cu titlu oneros, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1-Subsemnatul, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila,
în baza mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/28.08.2018, constitui un drept de
superficie, cu titlu oneros, asupra imobilului din domeniul privat al orașului Ianca administrat de Consiliul
Local, format din teren în suprafață de 4.000 mp (Lotul nr.2), situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27parcela 1366/6, având Numărul Cadastral 78618, în favoarea domnului/doamnei/S.C./Î.I./P.F.A/Î.F.
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
2.2-Pentru prezentul contract a fost necesară emiterea Extrasului de carte funciară-pentru informare
…………………………, de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila - Biroul de Carte Funciară
Făurei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3-Dreptul de superficie asupra imobilului se constituie în scopul dezvoltării unei activități economice
având ca obiect înființarea unui depozit de materiale de construcții---------------------------------------------------------2.4-Eu, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila, declar că
imobilul menţionat mai sus face parte din domeniul privat al orașului Ianca administrat de Consiliul Local
Ianca, făcând parte din suprafața înscrisă la poziția nr.1 din Inventarul atestat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.48/31.05.2017----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. CONDIȚII GENERALE ALE SUPERFICIEI
3.1-Regimul bunurilor utilizate de superficiar în derularea superficiei (regimul bunurilor proprii)
În derularea contractului de superficie, superficiarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:-----------a)-bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarei UAT Oraș Ianca
la încetarea contractului de superficie. Sunt bunuri de retur terenul în suprafață de 4.000 mp (Lotul nr.2), situat
în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27-parcela 1366/6, având Numărul Cadastral 78618---------------------------------b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de superficie, rămân în proprietatea superficiarului.
Sunt bunuri proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte
construcții realizate de superficiară pe perioada superficiei.--------------------------------------------------------------------c)-proprietarul/superficiarul poate dobândi bunurile proprii ale superficiarului/proprietarului la valoarea
stabilită de părți, în urma unui raport de expertiză. -------------------------------------------------------------------------------

3.2-Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare:
Pe durata superficiei, superficiarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a
mediului conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările
ulterioare. Amenajarea zonei nu va afecta mediul și va fi realizată conform legislației în vigoare--------------------Deșeurile se vor depozita corespunzător și selectiv și se vor evacua pe măsura acumulării lor prin
firme autorizate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3-Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență.
Imobilul va fi exploatat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat
contractul, eventualele schimbări ale regimului de exploatare fiind permise doar cu aprobarea proprietarului.--Proprietarul transmite, pe durata contractului, dreptul și obligația de a exploata imobilul în schimbul
unui preț (superficia).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4-Superficiarul nu poate constitui alt drept de superficie asupra imobilului ce face obiectul
contractului de superficie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.5-Superficiarul nu poate transmite sub nicio formă unui terț imobilul ce face obiectul contractului.----3.6-Durata superficiei este de 20 (douăzeci) de ani, începând cu data semnării contractului. Durata
poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, la cererea superficiarului,
transmisă cu cel puțin 30 zile anterior expirării duratei inițiale a superficiei.------------------------------------------------3.7-Pe perioada folosirii imobilului, începând cu data semnării contractului, superficiarul va plăti
proprietarului un preț de ……..lei/m.p./an, conform Hotărârii Consiliului Local nr.63/28.08.2018 de aprobare a
procedurii și Procesului verbal de licitație nr………………, la care se adaugă taxa pe teren conform art.463
alin.(2) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-----------------3.8-Prețul superficiei se va plăti în două rate egale, la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru
plata impozitului pe clădiri/teren, iar taxa pe clădiri/teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Neplata prețului și a taxei la termen atrage penalități de
întârziere, potrivit legii. Prețul superficiei și taxa pe teren se fac venit la bugetul local al orașului Ianca-----------3.9-Neplata superficiei doi ani consecutiv conduce la rezilierea de drept a contractului.
3.10-Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de proprietară.-------------------------------------------------------3.11-Superficiarul are obligația ca în termen de cel mult 90 zile, de la data semnării contractului de
superficie la Biroul Notarului Public, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă
egală cu superficia pe un an. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume
datorate proprietarului de către superficiar, în baza contractului de superficie.-------------------------------------------3.12-În situația în care superficiarul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de
drept, fără punerea în întârziere a superficiarului.---------------------------------------------------------------------------------IV. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI SUPERFICIEI
4-Contractul de superficie încetează în următoarele situații:-------------------------------------------------------4.1-La expirarea duratei stabilite în contractul de superficie;--------------------------------------------------------4.2-Neplata prețului superficiei doi ani consecutiv duce la rezilierea contractului fără punerea în
întârziere a superficiarului----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3-În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile superficiarului. În caz de dezacord, stabilirea
cuantumului despăgubirilor va fi de competența instanței de judecată.-----------------------------------------------------4.4-În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către superficiar, prin reziliere de către proprietar,
cu plata unei despăgubiri în sarcina superficiarului.-------------------------------------------------------------------------------4.5-La dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului primit în folosință prin contract de superficie
sau în cazul imposibilității obiective a superficiarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.6-La încetarea contractului de superficie, superficiarul este obligată să restituie, în deplină
proprietate, liber de orice sarcină, imobilul care face obiectul prezentului contrat----------------------------------------V. CONTROLUL
5.1-Controlul general al respectării de către superficiar a prevederilor Contractului de superficie se
realizează de primarul orașului Ianca, sau de personalul desemnat de acesta.-------------------------------------------

VI. LITIGII
6.1-Litigiile de orice fel sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din raza
teritorială a proprietarei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. ALTE CLAUZE
7.1-Superficiarul va asigura executarea construcțiilor cu respectarea legislației și reglementările
tehnice în vigoare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2-Superficiarul are obligația să plătească impozitele și taxele datorate bugetului local prevăzute de
legislația în vigoare.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/Subsemnata/Subscrisa…………………………………………, cu domiciliul/sediul în
localitatea…………….…….., str.……………… nr……….., bl……, sc…….et…..,ap……, județul ……………..,
CNP/CIF/ ………………………., reprezentată de……………………………………….., sunt de acord cu
constituirea dreptului de superficie asupra imobilului descris mai sus, în condițiile prezentului contract, în
scopul dezvoltării unei activități economice având ca obiect înființarea și funcționarea unui depozit de
materiale de construcții--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, părţile contractante, solicităm în mod expres notarului public să noteze dreptul de superficie în
Cartea Funciara a imobilului.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, părţile contractante, declarăm că ne obligăm ca în termen de 30 de zile de la perfectarea acestui
contract să-l depunem la organul fiscal al Primăriei orașului Ianca, judeţul Brăila.--------------------------------------Noi, părţile contractante, declarăm că avem capacitate deplină de a contracta şi în acest sens ne
asumăm toate clauzele introduse în prezentul contract, aşa cum ele au fost scrise.------------------------------------Redactat, editat şi autentificat la BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL …………………………., într-un
singur exemplar original, care a fost depus la arhiva biroului notarial.------------------------------------------------------PROPRIETARĂ
U.A.T. - ORAȘ IANCA
reprezentată de primar,
Chiriță Fănel George

SUPERFICIAR
…………………………..

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.64
din 28 august 2018

pentru: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca,
județul Brăila››.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 august 2018;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9B,
Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin
Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7Regiuni;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) 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;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă,
precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, art.45 alin.(2)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 7.677.719,63 lei, inclusiv T.V.A., din care C+M
5.381.801,31 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin serviciile de specialitate și să
semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului 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 :
Vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/26.07.2018 s-a rectificat bugetul local pe anul în curs și s-a
alocat suma de 170.000 lei pentru întocmirea studiilor și documentațiilor tehnico economice în scopul promovării/
implementării unor proiecte de investiții în infrastructura orașului Ianca, completându-se corespunzător Lista de
investiții pe anul în curs-Anexa nr.3 la H.C.L. nr.11/15.02.2018;
Acum suntem în măsură să aprobăm deja documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico
economici pentru primul obiectiv de investiții, intitulat ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului
Ianca, județul Brăila››, din care puteți constata că principalele lucrări sunt:
-la parter, reparații tavan sala spectacole, reparații pereți degradați, antifonare pereți și tavane, montat lambriuri,
refacere și extindere scena, cortina și sistem de acționare, pardoseli din parchet, îmbrăcarea pereților salii de
spectacole cu tapet lavabil mătase cauciucat, montat scaune în sala de spectacol, zugrăveli pereți și tavane, montare
tâmplărie uși și ferestre PVC cu geam termopan, pardoseală gresie și faianță în grupurile sanitare si în grupul sanitar
pentru persoane cu dizabilități nou înființat, construire rampa pentru persoane cu dizabilități, placarea cu granit a
scărilor existente; înlocuirea instalațiilor de apă și canalizare, instalație electrică și corpuri de iluminat, distribuția
termică, corpuri de încălzire și climatizare-ventilație, hidranți interiori și stingătoare.
-la etaj, dezafectarea elementelor de arhitectură (tencuieli interioare, tâmplărie uși si ferestre, pardoseli din
parchet), înlocuirea instalațiilor de apă și canalizare, instalație electrică și corpuri de iluminat, distribuția termică,
corpuri de încălzire și climatizare-ventilație, hidranți interiori și stingătoare
Lucrări exterioare la clădirea existentă: reparații la fațade, termoizolație pereți exteriori cu polistiren expandat de
10 mm și styronit KABA, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare tip țiglă lindab pe sala de spectacole, hidroizolație cu
membrana la terase, zugrăveli la fațade.
Dotări: scaune de plus pentru sala de spectacole, fotolii piele, mese, canapea, dulapuri, scaune, cuiere, sisteme
de lumini, reflectoare multifuncționale, orgă de lumini, sistem audio cu 2 rânduri de boxe, viori, tobe chitare, orgă
muzicală, costume naționale, contrabas, acordeon, nai, saxofon, țambal, aparat proiecție film, microfoane, vitrine
expunere, rafturi, băncuțe, jardiniere, stâlpi de iluminat, flori ornamentale, refacerea și amenajarea completă a
esplanadei.
După cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total estimat al obiectivului este de 7.677.719,63
lei, inclusiv T.V.A., din care Construcții +Montaj 5.381.801,31 lei, inclusiv T.V.A.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT
Având în vedere proiectul de hotărâre privind: aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiții
‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură›› compartimentul proiecte cu finanțare
internațională raportează următoarele:
Primăria orașului Ianca, își propune accesarea de fonduri europene prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 . Prin această investiție se va urmări îmbunătățirea gradului
de confort a Casei de Cultura a orașului Ianca, desfășurarea în siguranță a activităților socialculturale, creșterea gradului cultural și educațional al populației (copii, elevi, adulți),creșterea
standardelor de viață, îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului educațional,
posibilitatea de petrecere a unui timpul liber de calitate si într-un spațiu cu un confort ridicat.
Lucrarile ce urmeaza a se realiza constau in urmatoarele:







Amenajare Esplanada:
Desfacere dale prefabricate mozaicate 20x20x2
Desfacere gard metalic 9x6x0.6
Creere spatii verzi 132,70 mp
Placare cu placi granit 1677.30 mp
Construire rampa pentru persoane cu dizabilitati
Montare stalpi iluminat exteriori ornamentali si mobilier stradal (cosuri de gunoi,
bancute)

- Modernizare, reabilitare si dotare cladire Casa de cultura oras Ianca:






Subsol
Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din gresie si faianta)
Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, termoizolatie cu polistiren extrudat 5
cm grosime la tavane, pardoseli din gresie in tot subsolul, placare cu faianta si montare
obiecte sanitare in grupurile sanitare existente, zugraveli la pereti si tavane, montare
tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stingatoare.

Parter
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din gresie si faianta, lambriuri, scena, cortina si sistem de actionare,
scaune spectacole, profile din ipsos)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente (instalatii sanitare apa- canal, instalatii
termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare si modernizare :reparatii tavan sala spectacole, reparatii pereti
degradati, antifonare pereti si tavane , montat lambruri, refacere si extindere scena,
cortina si sistem de actionare, pardoseli din parchet, imbracarea peretilor salii de
spectacole cu tapet lavabil matase cauciucat, montat scaune in sala de
spectacol,zugraveli pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam
termpan,pardoseala gresie si faianta in grupurile sanitare existente si in grupul sanitar
pentru persoane cu dizabilitati nou infiintat, construire rampa pentru persoane cu
dizabilitati, placarea cu granit a scarilor existente
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stinatoare.
Etaj
 Lucrari de dezafectare a elementelor de arhitectura (tencuieli nterioare, tamplarie usi si
ferestre, pardoseli din parchet)
 Lucrari de desfacere a instalatiilor existente in subsol (instalatii sanitare apa- canal,
instalatii termice si ventilatie, instalatie electrica)
 Lucrari de reabilitare: reparatii la pereti si tavane, pardoseala parchet, zugraveli la
pereti si tavane, montare tamplarie usi si ferestre PVC cu geam termpan.
 Inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica si corpuri de iluminat,
distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare-ventilatie, hidranti interiori si
stinatoare.
- Lucrari exterioare la cladirea existenta- reparatii la fatade, termoizolatie pereti
exteriori cu polistiren expandat de 10 mm si styronit KABA, acoperis tip sarpanta cu tigla
metalica pe sala de spectacole, hidroizolatie cu membrana la terase, zugraveli la fatade.
Potrivit Devizului General întocmit de proiectant S.C. DUGIVAL PROIECT S.R.L. anexat
,valoarea totală este de 7.677.719,63 lei (inclusiv TVA) din care C+M 5.381.801.31 lei (inclusiv
TVA).
MANAGER PROIECTE
TEIȘ GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 28 august 2018

pentru: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 august 2018;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul
Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific
13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin Programul Operaţional
Regional 2018/13/13.1/1/7Regiuni;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) 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;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă,
precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11, art.45 alin.(2)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei nr.1.
Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei nr.2.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 6.050.833,93 lei, inclusiv T.V.A., din care C+M
4.195.376,23 lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin serviciile de specialitate și să
semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare realizării obiectivului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în 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 :
Așa cum spuneam și în precedentul referat, prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/26.07.2018 s-a
rectificat bugetul local pe anul în curs și s-a alocat suma de 170.000 lei pentru întocmirea studiilor și
documentațiilor tehnico economice în scopul promovării/implementării unor proiecte de investiții în
infrastructura orașului Ianca, completându-se corespunzător Lista de investiții pe anul în curs;
Tot acum suntem în măsură să aprobăm documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii
tehnico economici și pentru al doilea obiectiv de investiții, intitulat ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în
orașul Ianca, județul Brăila››, din care puteți constata că principalele lucrări sunt:
1. Modernizarea parcului din orașul Ianca; reamenajare loc de joaca prin înlocuirea echipamentelor și
finisarea suprafeței cu cauciuc turnat tartan; amenajarea pe terenul de fotbal a unei zone de fitness, cu
echipamente specifice și suprafața de pardoseala-cauciuc turnat tartan, montarea unui foișor din lemn;
refacerea fântânii arteziene; refacerea scenei-platformă și structura metalică; refacerea împrejmuirii
terenului; refacerea a doua alei în nordul și sudul parcului, aflate într-o stare avansată de degradare;
amplasarea de toalete ecologice în spațiul parcului; amenajarea unei parcări în vecinătatea scenei, pe
platforma asfaltată existentă; amplasarea unui container cu spații de vestiar și grup sanitar, în imediata
vecinătate a scenei, pentru a asigura artiștilor spații adecvate de repaus;
2. Amenajare parcare pe strada Parcului – pe deschiderea parcului la stradă;
3. Amenajare parcare aferenta Casei de cultura Ianca, cu acces din strada Eroilor;
4. Modernizare strada Orizontului – 610 ml. (cuprinde si intersecțiile cu străzile Rozelor și Zorilor)
5. Modernizare strada Viilor – (sectorul cuprins între str.Stadionului și strada Mecanizatorilor) - 544 ml.
6. Modernizare strada Salcâmilor – 159 ml. (cuprinde și racordurile cu străzile Viilor și Mecanizatorilor;
După cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total estimat al obiectivului este de
6.050.833,93 lei, inclusiv T.V.A., din care Construcții + Montaj 4.195.376,23 lei, inclusiv T.V.A.
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT
Având în vedere proiectul de hotărâre privind: aprobarea Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la
obiectivul de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane în orașul
Ianca, județ Brăila›› compartimentul proiecte cu finanțare internațională
raportează următoarele:
Primăria orașului Ianca, își propune accesarea de fonduri europene prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 .
Prezenta investiție ,, ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
PUBLICE URBANE ÎN ORASUL IANCA, JUDEŢUL BRAILA” are in vedere
urmatoarele etape:
1. Modernizarea parcului din orasul Ianca situat pe strada Parcului;
2. Amenajare parcare pe strada Parcului – pe deschiderea parcului la strada;
3. Amenajare parcare aferenta Casei de cultura Ianca, cu acces din strada Eroilor;
4. Modernizare strada Orizontului – 610 ml. (cuprinde si intersectiile cu strazile
Rozelor si Zorilor)
5. Modernizare strada Viilor – (partial; sectorul cuprins intre Str Stadionului si
iesirea spre strada
Mecanizatorilor) - 544 ml.
6. Modernizare strada Salcamilor – 159ml. (cuprinde si racordurile cu strazile
Viilor si Mecanizatorilor
Beneficiarul UAT Ianca, pentru modernizarea parcului propune urmatoarele
activitati, cu scopul de a imbunatati infrastructura publica oraseneasca:
Inlocuirea si completarea mobilierului urban existent (banci si cosuri de gunoi)
Reamenajare loc de joaca prin inlocuirea echipamentelor si finisarea suprafetei
cu cauciuc turnat-tartan
Amenajarea pe terenul de fotbal a unei zone de fitness, cu echipamente
specifice si suprafata de
pardoseala-cauciuc turnat tartan. Pe aceeasi platforma se propune montarea unui
foisor din lemn.
Refacerea fantanii arteziene
Refacerea scenei-platforma si structura metalica
Refacerea imprejmuirii terenului

Refacerea a doua alei, in nord si sudul parcului, aflate intr-o stare avansata de
degradare
Amplasarea de toalete ecologice in spatiul parcului
Amenajarea unei parcari in vecinatatea scenei, pe platforma asfaltata existent
Amplasarea unui container cu spatii de vestiar si grup sanitar, in imediata
vecinatate a scenei, pe platform existenta, pentru a asigura artistilor care
performeaza pe scena ,spatii adecvate de repaos.
Containerul va fi racordat la retelele de apa si canalizare existente in zona
amplasarea in zona de acces in parc din strada Parcului a trei catarge de
aluminiu, cu inaltimea maxima de 8m. Pe aceste catarge va fi arborat steagul
localitatii, al Romaniei si al Uniunii
Potrivit Devizului General întocmit de proiectant S.C. GLOBAL STRUCT
DESIGN SRL anexat ,valoarea totală este de 6.050.833,93 lei (inclusiv TVA) din
care C+M 4.195.376,23 lei (inclusiv TVA).

MANAGER PROIECTE
TEIȘ GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.66
din 28 august 2018

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,
întrunit în şedinţăIANCA
ordinară la data de 28 august 2018;
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Având în vedere:
►Contractul de finanțare nr.425/10714/2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, în vederea realizării
obiectivului de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu››;
►Contractul de sponsorizare nr.828/18506/2018 încheiat cu S.C.Oldroad Construct SA pentru
finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din 8-9 septembrie 2018, cu
suma de 10.000 lei;
►necesitatea alocării fondurilor necesare cofinanțării obiectivului de investiții ‹‹Transport public modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și necesitatea redistribuirii unor cheltuieli în cadrul capitolelor
bugetare în vederea asigurării finanțării unor activități din secțiunea de funcționare;
►dispoziţiile art.19. alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►articolul unic din Legea nr.217/27 iulie 2018 privind modificarea alin.(2) al art. III din O.U.G. nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, potrivit căruia numărul
maxim de posturi nu se aplică şi serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică, înfiinţate şi
organizate în subordinea consiliilor locale;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de alocare/
repartizare/redistribuire a sumelor conform necesității de rectificare a bugetului local, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/15.02.2018, cu
modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează veniturile bugetului local cu suma de 5.397.000 lei, în capitolul 422A65-finanțarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, respectiv cheltuielile din capitolul 8402030171003, transporturidrumuri și poduri, în vederea realizării obiectivului de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Tîrlele Filiu››;
b)-se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare Zona
Blocurilor A- parcări și spații verzi›› din capitolul 84020301710101-98.02, transporturi - drumuri și poduri,
majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile secțiunii de dezvoltare din capitolul 702A50710130-98.02,
locuințe, servicii și dezvoltare-alte active fixe, pentru cofinanțarea obiectivului de investiții ‹‹Transport public
modern în orașul Ianca, județul Brăila››
c)-se diminuează cu suma de 5.000 lei cheltuielile din capitolul 512A01032000108, poștătelecomunicații, majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile de deplasare din capitolul 512A0103200601;
d)-se diminuează cu suma de 750 lei cheltuielile din capitolul 672A0302200103-încălzire, iluminat și forță
motrică, majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile din 672A0302200101-furnituri de birou:
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e)-se majorează cu suma de 34.000 lei cheltuielile din capitolul 742A0501200104-apă, canal și
salubritate, diminuându-se cu suma de 24.000 lei cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu caracter
funcțional din capitolul 742A0501200109 și cu suma de 10.000 lei cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare din capitolul 742A0501200130;
f)-se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile cu piese de schimb din capitolul 842A0301200106,
majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile cu reparațiile materiale din capitolul 842A03032002;
g)-se majorează veniturile bugetului local cu suma de 10.000 lei realizate din sponsorizări în capitolul
370100, majorându-se cu aceiași sumă cheltuielile din capitolul 672A0330203030, cultură-alte cheltuieli cu
bunuri și servicii, pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului Ianca din
8-9 septembrie 2018;
(2)-Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor publice din parcul
orășenesc, pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din 8-9 septembrie 2018, în limita
sumei de 20.000 lei, vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive
dedicate acestei sărbători.
Art.2.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.4 și art.5 din Hotărârea
Consiliului Local nr.57/2018 privind desființarea unor posturi vacante, personal contractual, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca,
rămânând în vigoare structurile organizatorice existente în vigoare la data de 30 iunie 2018.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul, prin serviciul financiarcontabil din subordine, care va opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

H.C.L.Nr.66/28.08.2018

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
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PRIMAR
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 2018.
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:
La începutul acestui an am încheiat Contractul de finanțare nr.425/10714/2018 încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru Programul
Național de Dezvoltare Locală, în vederea realizării obiectivului de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu››. Valoarea totală a investiției este de 15.397.098 lei, din care
suma de 14.968.202 lei este alocată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, iar suma de 428.896 lei reprezintă cofinanțarea din bugetul local.Acum, pentru
că suntem în faza de licitație pentru alegerea constructorului, trebuie să prevedem o sumă de circa
5-6 mil.lei în bugetul local pentru începerea lucrărilor, asta în speranța că nu vor fi contestații;
Apoi, zilele trecute am încheiat Contractul de sponsorizare nr.828/18506/2018 cu S.C.Oldroad
Construct SA, pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate Zilelor Orașului
Ianca din 8-9 septembrie 2018, cu suma de 10.000 lei;
În fine, a mai apărut necesitatea alocării fondurilor pentru cofinanțarea obiectivului de investiții
‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și necesitatea redistribuirii unor
cheltuieli în cadrul capitolelor bugetare în vederea asigurării finanțării unor activități din secțiunea de
funcționare;
Toate aceste motivații au condus la necesitatea rectificării bugetului local pe anul în curs, iar în
raportul șefului serviciului financiar contabil sunt prevăzute soluțiile pentru alocarea sumelor, fără a
depăși volumul cheltuielilor aprobate la începutul anului.
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulțumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Turcu Georgiana, șef serviciu financiar contabilitate în cadrul
Primăriei orașului Ianca, supun atenției domnului primar și Consiliului Local,
următoarele rectificări ale bugetului local, după cum urmează
1. Majorarea cu suma de 5.397 mii lei a veniturilor bugetului local la Finanțarea
Programului Național de Dezvoltare Locală conform clasificației bugetare
422A65,
- Majorarea cheltuielilor bugetului local aferent secțiunii de dezvoltare cu suma
de 5.397 mii lei, adăugându-se la lista de investiții aferentă anexei nr 3 la HCL
nr 11/15,02,2018 poziția nr 11 din lista de investiții - REABILITAREA REȚELEI
DE STRĂZI ÎN SATELE BERLEȘTI ȘI T. FILIU- , la capitolul transporturi drumuri și poduri conform clasificației bugetare 8402030171003, pentru această
investiție există și contractul de finanțare nr 425/17,01,2018, încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
2. Majorarea cheltuielilor bugetului local aferente secțiunii de dezvoltare cu suma
de 30 mii lei pentru investiția REALIZARE TRANSPORT PUBLIC MODERN
ÎN ORAȘUL IANCA- poziția 12 din lista de investiții, la capitolul Locuințe,
servicii și dezvoltare –alte active fixe conform clasificației bugetare
702A50710130-98.02
Diminuarea cheltuielilor bugetului local aferent secțiunii de dezvoltare cu suma
de 30 mii lei pentru investiția Sistematizare Zona Blocurilor A- parcări și spații
verzi - la capitolul transporturi - drumuri și poduri conform clasificației bugetare
84020301710101-98.02
3. La capitolul autorități publice se majorează cheltuielile de deplasare cu suma
de 5 mii lei conform clasificației bugetare 512A0103200601 și diminuarea
cheltuielilor poștă, telecomunicații cu aceeași sumă de 5 mii lei conform
clasificației bugetare 512A01032000108
4. La capitolul cultură - bibliotecă se majorează cheltuielile la furnituri de birou
cu suma de 0,75 mii lei conform clasificației bugetare 672A0302200101,
diminuându - se cu aceeași sumă cheltuielile cu încălzit, iluminat și forță motrică
conform clasificației bugetare 672A0302200103.
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5. La capitolul protecția mediului se majorează cheltuielile cu apa, canal și
salubritate cu suma de 34 mii lei conform clasificației bugetare 742A0501200104,
diminuându-se in același timp cu suma de 24 mii lei cheltuielile cu materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional conform clasificației bugetare
742A0501200109 și cu suma de 10 mii lei se diminuează cheltuielile cu alte
bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare conform clasificației bugetare
742A0501200130.
6. La capitolul transporturi se diminuează cheltuielile cu piese schimb cu suma
de 30 mii lei conform clasificației bugetare 842A0301200106, majorându-se
cheltuielile cu reparațiile cu aceeași sumă de 30 mii lei conform clasificației
bugetare 842A03032002.
7. Se majorează veniturile bugetului local cu 10.000 lei reprezentând sponsorizări
conform clasificației bugetare 370100, majorându-se cu aceiași sumă cheltuielile
din capitolul cultură conform clasificației bugetare 672A0330203030- alte
cheltuieli cu bunuri și servicii pentru finanțarea activităților cultural artistice cu
ocazia desfășurării Zilelor Orașului Ianca.
- Veniturile suplimentare încasate din taxa de ocupare temporară a locurilor din
parcul orășenesc pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca din
7-09 septembrie 2018, în sumă estimată de 20.000 lei, vor fi utilizate în
exclusivitate pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate
acestei sărbători.

22,08,2018

Șef serviciu,
Georgiana Turcu
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