
D I S P O Z I Ţ I A Nr.363
din 11 august 2020

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data
de 13 august 2020.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, prin

care se solicită anumite clarificări în cazul proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin
H.C.L.nr.7/31.01.2019 ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor
neeligibile;

►prevederile art.34 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016, cu modificările și completările
ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1)
lit.a) şi alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data
de 13 august 2020, ora 1500, care  se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a
consilierilor locali, cu portul obligatoriu al măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței
sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având următoarea ordine de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul
anului 2020, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;

-iniţiator: primar; -raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă;
-avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2;
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2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››, precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020;

-iniţiator: primar; -raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă;
-avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca

pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a
cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020;

-iniţiator: primar; -raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă;
-avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3
Art.2.-(1) Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare, rapoartele compartimentului de

specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta
electronică, precum și prin aplicația https://web.whatsapp.com.

(2) Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, sau la registratura instituției, până
la data de 13.08.2020, ora 1400.

Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi, pe data de 13 august 2020-ora 1430 la Casa de cultură.

Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi 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.61

din 13 august 2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2020, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila››.

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

Având în vedere:
►adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020-Solicitarea de clarificare 8 a Agenției pentru

Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care se cer anumite detalii în cazul proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aprobați prin H.C.L.nr.7/31.01.2019 ca urmare a trecerii unor cheltuieli
eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile;

►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, Cod SMIS 130537, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - Proiecte
de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă al Programului Operaţional Regional 2014-2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a influențelor
intervenite la acea dată asupra costurilor de producție determinate în principal de aplicarea
dispoziţiilor art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice;

►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;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu
finanțare nerambursabilă-cu Devizul General, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și 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 actualizați la nivelul anului 2020, pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 22.973.857,51 lei, din care suma de
10.522.898,20 lei reprezintă C+M, ambele sume incluzând taxa pe valoarea adăugată.

Art.2.-Bugetul final al proiectului și contribuția proprie a orașului Ianca vor fi aprobate în
faza de precontractare a finanțării.

Art.3.-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
finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.

Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.7/31.01.2019 cu aceeași reglementare.

Art.5.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
persoanelor și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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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 indicatorilor tehnico-economici, actualizați la
nivelul anului 2020, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern
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:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 s-au actualizat indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››, care urmare a influențelor O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice, valoarea estimată a obiectivului la acea dată fiind de
22.791.543,06 lei-inclusiv T.V.A., din care suma de 10.521.476,88 lei-inclusiv T.V.A.
reprezintă C+M (Construcții +Montaj);

Acum, prin adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est, a solicitat (pentru a 8 a oară și de fiecare dată altceva!!!) anumite clarificări în cazul
acestui proiect, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.
nr.7/31.01.2019 ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor
neeligibile, stabilind ca termen limită data de 14 august 2020;

Așadar, noi suntem acum tot la faza studiului de fezabilitate, urmând ca bugetul final al
proiectului și contribuția proprie să fie aprobate în faza de precontractare a finanțării. Conform
Devizului General actualizat, noua valoare estimată a obiectivului este 22.973.857,51 lei-
inclusiv T.V.A., din care suma de 10.522.898,20 lei-inclusiv T.V.A. reprezintă C+M;

Faţă de cele arătate, și ținând cont de termenul extrem de scurt stabilit de A.D.R.-Sud
Est, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, în regim de urgență.

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.62

din 13 august 2020

privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13
august 2020;

Având în vedere:
►Solicitarea de clarificare 8 transmisă cu adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020 a Agenției

pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care se cer anumite clarificări în cazul proiectului
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și actualizarea
H.C.L.nr.23/04.03.2020 ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor
neeligibile, cu influențe în nivelul contribuției proprii la cofinanțarea proiectului, conform Ghidului
apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;

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

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

►Hotărârea Consiliului Local nr.23/04.03.2020 privind aprobarea proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul Brăila››,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/ 2019/3/3.2/ 4/2.-
Regiuni.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 4.164.901,92 lei pentru
finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în
Orașul Ianca, județul Brăila››, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
în cuantum de 377.500,44 lei.

(2) Din contribuția proprie în proiect în valoare de 4.164.901,92 lei,  suma de 1.133.312
lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției mijloacelor de transport care va fi
suportată de la bugetul de stat potrivit prevederilor art.9 lit.o) din O.U.G. nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

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

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

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

Art.7.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.23/04.03.2020.

Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
persoanelor și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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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 proiectului ‹‹Transport public urban modern în
orașul Ianca, județul Brăila››, precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020.

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 Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice au
fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, precum și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism,
unde s-a instituit obligația în sarcina autorităților administrației publice locale de a elabora/
actualiza Planurile de Mobilitate Urbană la nivelul localităților, ca document necesar în
promovarea proiectelor de dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare;

Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a Planului urbanistic general (P.U.G.),
constituind instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate
şi transport ale persoanelor şi mărfurilor;

Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor
şi a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport
(aerian, acvatic, feroviar, auto-velo, pietonal) din punct de vedere social, economic şi de
mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;

În fine, Planul de mobilitate urbană are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în
raport cu nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ –
teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective:

a)-îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;
b)-reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului

şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport;
c)-asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor

metropolitane/periurbane;
d)-asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;
e)-asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu

dizabilităţi;
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Prin urmare, conștienți de utilitatea acestui document, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.73/28.09.2017 s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca,
document care ne-a permis ulterior să promovăm proiectul ‹‹Transport public urban modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 -
Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul P.O.R. 2014-2020;

După care, pentru același proiect, prin Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 s-
au mai aprobat Studiul de oportunitate, Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici,
aceștia din urmă fiind actualizați la nivelul anului 2019 prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/
31.01.2019.

Apoi, deși părea un non-sens după ce au fost adoptate hotărârile precizate anterior, prin
Scrisoarea nr.33402/04.11.2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a mai solicitat
completarea dosarului, printre alte documente, cu hotărârea consiliului local privind
aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a
contribuției proprii la cofinanțarea lui, pentru că au constat de abia acum că așa prevede
Ghidul apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni!

Dar nici aceasta nu a fost suficient pentru că, prin Solicitarea de clarificare 5 cu nr.3911/
20.02.2020, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est ne-a înștiințat că la nivelul ministerului
de resort s-au scos de la cheltuieli eligibile anumite lucrări din proiect și le-au trecut la
cheltuieli neeligibile, adică finanțate din bugetul local, motiv pentru care a mai solicitat încă
odată completarea dosarului de finanțare cu noua formă a hotărârii consiliului local și cu noile
valori eligibile aferente proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, precum și aprobarea contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului
apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni, astfel că în acest context a fost adoptată
și Hotărârea Consiliului Local nr.23/04.03.2020;

Acum, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, au revenit iar cu Solicitarea de clarificare 8
transmisă cu adresa nr.21380/DIPOR/05.08.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est, prin care se cer iarăși alte clarificări în cazul proiectului precum și actualizarea
H.C.L.nr.23/04.03.2020 ca urmare a trecerii altor cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor
neeligibile, cu influențe în nivelul contribuției proprii la cofinanțarea proiectului!;

Ceea ce este de-a dreptul revoltător în cazul acestui proiect, ca de altfel și în cazul
următorului proiect de pe ordinea de zi, este faptul că de fiecare dată, dar absolut de fiecare
dată, ni s-au impus termene de câteva ore/zile care au presupus adoptarea hotărârilor numai
în regim de urgență, după care le-au abandonat cu lunile și au revenit cu alte și alte solicitări,
mimând pur și simplu analizarea lor!

În fie, detaliile proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
le regăsiți  raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, dar având
în vedere încă un termen limită (14 august 2020), impus pentru completarea dosarului de
finanțare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii din nou în regim de urgență.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

Pagina 2 din 2



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.63

din 13 august 2020

privind: aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului
2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13
august 2020;

Având în vedere:
►cererea de finanțare nerambursabilă depusă pentru proiectul «Investiții în infrastructura

Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», Cod
SMIS 125976, promovat 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 2018/13/13.1/1/7-Regiuni, care include proiectele ‹‹Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila›› și ‹‹Îmbunătățirea
infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila›› aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr.64
și 65/28.08.2018 și actualizate prin Hotărârile Consiliului Local nr.40 și 41/26.03.2020;

►adresa nr.21973/DIPOR/11.08.2020-Solicitarea de clarificare 12 a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, potrivit căreia s-a intrat în faza de contractare și că trebuie
completată documentația cu anumite acte, printre care și actualizarea hotărârii consiliului local
privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», ca urmare a trecerii unor cheltuieli eligibile în
categoria cheltuielilor neeligibile;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) 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 pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă proiectul «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate», Cod SMIS 125976, în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1,
apelul de proiecte nr.POR/381/13/1/-Îmbunătațirea calitații vieții a populației în orașele mici și mijlocii
din România.

Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», în cuantum de 15.957.181,28
lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-Se aprobă contribuția proprie cu suma 934.291,19 lei pentru finanțarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia în cuantum total
de 300.457,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».

Art.4.-În vederea implementării în condiții optime a proiectului «Investiții în infrastructura
Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», din
bugetul local se asigură și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării acestuia.

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

Art.6.-Se împuternicește primarul să semneze, în numele și pe seama orașului Ianca, contractul
de finanţare și celelalte documente aferente proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate».

Art.7.- Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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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 proiectului «Investiții în infrastructura Orașului
Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate»,
precum și a cheltuielilor aferente la nivelul anului 2020.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010,
cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, 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 Hotărârea Consiliului Local nr.64/28.08.2018 s-a aprobat documentația 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››, iar
prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/28.08.2018 s-a aprobat documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, ambele reunite ulterior
sub titulatura: «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate»;

În ședința din data de 14.02.2020, ca urmare a Solicitării de clarificare 5 transmisă de
Agenția pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Sud-Est, proiectul a intrat în etapa
precontractuală și că în termen de 30 de zile trebuia completată documentația cu anumite
acte, printre care și hotărârea consiliului local pentru aprobarea proiectului și a noilor
cheltuieli aferente;
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Numai că, prin adresa nr.4889/03.03.2020-Solicitarea de clarificare 7, A.D.R. Sud-Est
Brăila a solicitat încă odată actualizarea indicatorilor economici ca urmare a influențelor
O.U.G.nr.114/2018, deși putea să o facă la ședința anterioară!;

Valoarea totală a noului proiect deveniseră atunci de 15.957.181,28 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, față de 14.042.498,26 lei cât s-a aprobat în februarie 2020, din care
contribuția proprie pentru cheltuielile neeligibile era de 892.036,67 lei, față de 760.723,54 lei
inițial, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia în cuantum total de
301.302,90 lei reprezentând cofinanțarea proiectului, față de 265.635,50 lei la început;

Dar, încă odată, și în cazul acestui proiect nu a fost suficient pentru că așa vor
funcționarii incompetenți din autoritățile contractante, astfel că prin adresa nr.21973/DIPOR/
11.08.2020-Solicitarea de clarificare 12 (!!!???) a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-
Est suntem înștiințați că valoarea totală a proiectului nu se schimbă, însă au mai fost trecute
niște sume la cheltuieli neeligibile, adică să fie suportate din bugetul local, deși inițial au fost
apreciate ca eligibile!;

Ca de obicei, deși proiectele stau cu lunile prin sertare, au dat din nou un termen
(14.08.2020) care ne-a obligat la convocarea de îndată a Consiliului Local;

Cu precizarea că detaliile proiectului se regăsesc în raportul compartimentului de
specialitate, vă rog să fiți de acord și cu adoptarea acestei hotărâri în regim de urgență în
forma prezentată și, sperăm pentru ultima oară, agreată de funcționarii zeloși din Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, care de fiecare dată vor altceva;

Oricum va fi pentru ultima dată când vom mai convoca consiliul local în cazul acestor
proiecte, iar dacă vor reveni cu alte mofturi va trebui să facem un caz mediatic pentru este
pur și simplu o batjocură la adresa autorităților administrației publice locale!

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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