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D I S P O Z I Ţ I A Nr.101
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COMISIA LOCALĂdinDE

PRIMAPRIMA

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 februarie 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 februarie 2021-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 următorul proiect al ordinii
de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3;
2.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului
Ianca în anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: direcția de asistență socială;
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: serviciul voluntar pentru situații de urgență;
4.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul
Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
5.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.13/14.02.2020 privind
aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele
de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
6.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020 privind
aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din
Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila,
în perioada 2014 - 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
7.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.2020 privind
aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar direct al
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014
- 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
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8.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi
ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor pentru
perioada 2021-2025;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2020;
-iniţiator: primar; aviz:comisia de specialitate nr.2; raport:Liceul ‹‹Constantin Angelescu››;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››
din orașul Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Liceul ‹‹Nicolae Oncescu››;
12.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice;
13.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: U.A.M.S;
14.-Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru utilizarea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în vederea
înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
15.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local numiților
Stanilă Aurelian Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii construcției edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
16.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local soților Crețu
Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
17.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil format din construcție și
teren aferent, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în satul Târlele Filiu;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
18.-Raport cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Oraș Ianca
în anul 2020;
-prezintă: Primarul Orașului Ianca;
19.-Diverse
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte materiale
aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 22.02.2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi, până la data de 23 februarie 2021-ora 1600.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de internet, la
secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Dispoziția nr.101/15.02.2021
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.9
din 25 februarie 2021
privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I.nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7) lit.h), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, actualizat
cu modificările şi completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comitetului
local pentru situaţii de urgenţă şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) 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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REFERAT
DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30
alin.(1) lit.c)ORAŞULUI
din Legea nr.24/2000PRIMĂRIA
IANCArepublicată 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 procesul verbal de control nr. 554650/22.12.2009 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă «Dunărea» al judeţului Brăila, s-a stabilit că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
în orașul Ianca trebuie actualizat anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura demografică,
în infrastructură, în reţelele de utilităţi publice, etc.;
Potrivit dispoziţiilor art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, primarul elaborează și Consiliul local aprobă
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă,
stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite Inspectoratului în raza căruia
funcţionează;
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintro unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective;
Toate modificările care survin pe teritoriul localităţii în decursul unui an în ceea ce priveşte
structura demografică, căile de transport, dezvoltarea economică, apariţia de noi activităţi
economice, infrastructura locală, reţele de utilităţi publice, locuri de adunare şi cazare a populaţiei în
situaţii de urgenţă, trebuie cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, actualizarea lui
urmând a fi aprobată în anul următor;
Având în vedere că pe parcursul anului 2020 au apărut astfel de modificări, dar şi necesitatea
unor completări aşa cum sunt prevăzute în raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, se impune actualizarea Planului despre care am făcut vorbire;
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞ IANCA

ANEXĂ LA H.C.L NR. 9 /25.02.2021

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL ORAŞULUI IANCA

PLANUL

DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
ORAŞ IANCA

APROBAT

în şedinţa Consiliului Local Ianca din data de 18.03.2010
ACTUALIZAT
în şedinţa Consiliului Local Ianca din data de 25.02.2021
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Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective
Definiţie
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile
potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, măsurile, acţiunile şi
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scop
Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
autorităţilor şi agenţilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat
fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele :
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor
de urgenţă.
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta prin controalele operationale asigura
pregatirea , organizarea si coordonarea actiunilor de raspuns precum si elaborarea procedurilor
specifice de interventie corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de
urgenta.Operatorii economici , institutiile publice , organizatiile ne-guvernamentale din Unitatea
Administrativ – Teritoriala au obligatia de a pune la dispozitia Comitetelor pentru situatii de urgenta
toate documentele si datele necesare .
SITUAŢIA DE URGENŢĂ – EVENIMENT EXCEPŢIONAL, CU CARACTER NONMILITAR,
CARE PRIN AMPLOARE ŞI INTENSITATE AMENINŢĂ VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR, VALORILE MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE, IAR PENTRU RESTABILIREA STĂRII
DE NORMALITATE SUNT NECESARE ADOPTAREA DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI URGENTE, ALOCAREA DE
RESURSE SUPLIMENTARE ŞI MANAGEMENTUL UNITAR AL FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR IMPLICATE ;
AMPLOAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – MĂRIMEA ARIEI DE MANIFESTARE A
EFECTELOR DISTRUCTIVE ALE ACESTEIA ÎN CARE SUNT AMENINŢATE SAU AFECTATE VIAŢA
PERSOANELOR, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR STATULUI DEMOCRATIC, VALORILE ŞI INTERESELE
COMUNITĂŢII;
INTENSITATEA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – VITEZA DE EVOLUŢIE A FENOMENELOR
DISTRUCTIVE ŞI GRADUL DE PERTURBARE A STĂRII DE NORMALITATE;
STAREA POTENŢIAL GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ – COMPLEX DE
FACTORI DE RISC CARE, PRIN EVOLUŢIA LOR NECONTROLATĂ ŞI IMINENTĂ AMENINŢĂRII, AR PUTEA
ADUCE ATINGERE VIEŢII ŞI POPULAŢIEI, VALORILOR MATERIALE ŞI CULTURALE IMPORTANTE ŞI
FACTORILOR DE MEDIU;
DEZASTRUL REPREZINTĂ EVENIMENTUL DATORAT DECLANŞĂRII UNOR TIPURI DE
RISCURI, DIN CAUZE NATURALE SAU PROVOCATE DE OM, GENERATOR DE PIERDERI UMANE, MATERIALE
SAU MODIFICĂRI ALE MEDIULUI ŞI CARE, PRIN AMPLOARE, INTENSITATE ŞI CONSECINŢE, ATINGE ORI
DEPĂŞEŞTE NIVELURILE SPECIFICE DE GRAVITATE STABILITE PRIN REGULAMENTELE PRIVIND
GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, ELABORATE ŞI APROBATE POTRIVIT LEGII;.
CONFLICTUL ARMAT REPREZINTĂ FORMA DE MANIFESTARE A VIOLENŢEI ARMATE, CU
CARACTER INTERNAŢIONAL SAU NEINTERNAŢIONAL, ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE ENTITĂŢI (PĂRŢI
BELIGERANTE) RECUNOSCUTE.
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ABREVIERI
I.S.U.J.

- INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN

C.J.S.U.

- COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

C.L.S.U.

- COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

P.C.

- PUNCT COMANDA

N.B.C.

- NUCLEAR, BACTERIOLOGIC SI CHIMIC

C.R.

- CRUCE ROŞIE

P.S.I.

- PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

GR.

- GRUPA

ECH.

- ECHIPA

P.P.AJ.

- PUNCT PRIM AJUTOR

DT.

- DETAŞAMENT

E.M.A.

- ECHIPA MOBILA ANTIEPIDEMICA

D.P.A.M.C.

- DETAŞAMENT PRIM AJUTOR MEDICO-CHIRURGICAL

P.P.A.M.T.E.

- PUNCT PRIM AJUTOR MEDICAL TRIAJ-EVACUARE

S.M.U.R.

- SERVICIUL MOBIL DE URGENTA

S.S.R.M.

- STATIE STANDARD DE SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITATII MEDIULUI

S.G.A.

- SECTIA GOSPODARIREA APELOR

C.O.A.T.

- CENTRUL OPERAŢIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

C.O.J.

- CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN

C.O.N.

- CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL

C.N.S.U.

- COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Secţiunea 2 – Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului
P.A.A.R. sunt următoarele :
-Legea nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .
-Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
-Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă.
- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă.
- H.G nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
-Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei.
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la
Dezastre
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-Legea apelor nr. 107/1996.
-Ord.comun 1422/192/2012 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului şi
Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi
reducerea efectelor inundaţiilor.
-Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a
V-a – Zone de risc natural.
- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor
dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic
-Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi
al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic.
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.
-Ordinul MAI nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor
interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă
-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare
-Ordinul MAI nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste.
-Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă
-Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindina si seceta severa, regulamentul
privind gestionarea situaţiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare si
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea
situaţiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de pădure.
(se vor adauga si alte acte care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.)
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Capitolul II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Secţiunea 1. Amplasarea geografică şi relief
a. Suprafaţă, vecinătăţi
Localitatea Ianca se află în partea de centru-vest a judeţului Brăila .
Reţeaua actuală a localităţii se compune din următoarele structuri administrative *):
- oraş Ianca
6,06 km2
- sat Plopu (include şi Ianca Gară) 0,98 km2
- sat Oprişeneşti
0,81 km2
- sat Perişoru
1,06 km2
- sat Tîrlele Filiu
1,37 km2
- sat Berleşti
0,68 km2
*)se va trece numele localitatii / comunei / satului si suprafata in km2
Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) Ianca are o suprafaţă totala de 186,14 km2 şi se
învecinează la sud cu localitatea Zăvoaia, la nord cu localitatea Şuţeşti, la est cu localitatea Traianu
şi la vest cu localitatea Mircea Vodă. De la nord la sud, teritoriul U.A.T Ianca se desfăşoară pe 18,5
km, iar de la vest la est pe 15,3 km.
b. Forme de relief, fauna, vegetaţia - specificităţi, influenţe
Localitatea Ianca aparţine din punct de vedere geomorfologic unităţii de Câmpie Brăilei,
subunitatea Câmpiei Brăilei propriu-zis, care se extinde de la est de linia Făurei – Ţăndărei, până la
vest de Valea Ianca; de lunca râului Buzău este despărţită printr-un taluz cu o altitudine variabilă de
3 – 20 m, iar de Lunca Călmăţuiului printr-un taluz neînsemnat, de multe ori greu de pus în
evidenţă. În partea de nord a Câmpiei Brăilei se constată un relief tipic eolian, format din dune,
majoritatea consolidate.
Atât în zona de dune, cât şi la sud de ea, terenul prezintă anumite ridicături (movile) de
natură antropogenară, precum şi depresiuni de „deflaţie”.În partea estică a Câmpiei Brăilei se află
Valea Ianca, orientată de la nord la sud şi a cărei lăţime variază de la 0,5 la 2,5 kilometri, către
vărsarea ei în Lunca Siretului. Spre nord din cauza acumulărilor eoliene, Valea Ianca dispare.
Elementele de vegetaţie din zona sudică sunt elementele tipice de stepă pontică şi silvostepă
panonică. Într-un trecut mai îndepărtat, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin speciile de
stepă. Această a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de
90%. În zonă nu se identifică ecosisteme specifice. Majoritatea plantelor îşi dezvoltă ciclu înaintea
perioadelor secetoase de la sfârşitul verii. Se găsesc terenuri agricole pârloage şi rămăşiţe de pajişte
stepice primare (grupări cu Festuca Vallsiaca, Stipa lssingiana, S. capillata şi alte ierburi xelofile).
Vegetaţia arborescentă este slab reprezentată atât la scara judeţului cât şi pe teritoriul
localităţii Ianca. Fauna spontană este reprezentată prin animale sedentare cât şi migratoare.
Modificările ce au loc în biotop s-au reflectat şi în aria lor de răspândire. Speciile caracteristice
zonei sunt: termite (Reticulitermis lucifugus Rossi), ciori (Imela germanica), popândăi (citellus
citellus). Nu sunt detectate specii rare sau ameninţate cu dispariţia.
c. Caracteristicile pedologice ale solului
Prezenţa pe suprafeţe întinse foarte slab înclinate sau orizontale a depozitelor loessoide,
lipoite în cea mai mare parte de drenaj superficial, condiţiile climatice semiaride, cu umiditate
superficială şi existenţa asociaţiilor vegetale ierboase de stepă au determinat formarea solurilor
cernoziomice în diferite faze de evoluţie pe cea mai mare parte a teritoriului judeţului Brăila.
Solurile sunt de vârstă Pleistocen Superior, corespunzător intervalului Riss-wurm fiind constituit
din loessuri şi depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textură lutoasă şi luto-nisipoasă.
Prezentând un grad mare de porozitate, infiltraţia pe verticală se realizează uşor. În condiţiile
existenţei aridităţii, apa freatică determină supraumezirea şi evaporaţia. Vara, datorită insolaţiei,
suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică evaporaţia, iar umiditatea (sub un metru) se
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menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii active. Acestea sunt caracteristicile
ţinuturilor cu climat temperat-continental unde vegetaţia naturală, în perioada de formare au
constituit-o ierburile de stepă.
În zona localităţii Ianca depozitele de suprafaţă aparţin holocenului inferior şi holocenului
superior.
Depozitele holocen-inferior sunt reprezentate prin aluviunile terasei joase a Dunării şi prin
depozitele loessoide aparţinând Câmpiei Brăilei. Acumulările terasei joase a Dunării sunt constituite
din nisipuri şi nisipuri slab argiloase, grase de 5 – 10 m. Depozitele loessoide, care acoperă Câmpia
Brăilei, au un caracter prăfos nisipos, sunt macroporice de culoare gălbui. În partea de nord a
Câmpiei Brăilei, ele devin din ce în ce mai nisipoase. Grosimea lor este de 5 – 10 m. Depozitele
loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor şi nisipurilor eoliene din regiune au
fost atribuite holocenului superior. Menţionăm că în aluviunile luncii Dunării nu s-au întâlnit
pietrişuri ci numai nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii argiloase, a căror grosime este de 10 15 m. Aluviunile grosiere reprezintă de fapt aluviunile vechiului curs al Buzăului.
Forajele executate în localitate au interceptat sub stratul superficial de sol vegetal, un strat de
loessuri argiloase şi loessuri prăfoase, galbene, cu umiditate ridicată şi consistenţă scăzută,
caracterizat de compresibilitate mare şi caracteristici nefavorabile ale rezistenţei la forfecare.
Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor slabe, care necesită măsuri de îmbunătăţire
în vederea fundării directe a construcţiilor.
Secţiunea 2. Caracteristici climatice
a. Regimul climatic, specificităţi, influenţe
Caracteristica climatului este conferită de poziţia pe care o are teritoriul U.A.T Ianca în cadrul
judeţului Brăila şi de condiţiile locale geografice.
Principalele caracteristici ale anotimpurilor sunt:
Verile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: secetă accentuată, căderi
de grindină însoţite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade)
Iernile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate
cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de
chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi
masive de temperatură
Primăverile sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii
moderate cantitativ, prezenţa îngheţului târziu, schimbări bruşte de temperatură, diferenţe mari de
temperatură între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta
Toamnele sunt caracterizate de următoarele fenomene meteorologice: precipitaţii moderate
cantitativ, prezenţa îngheţului timpuriu, prezenţa frecventă a ceţii, diferenţe mari de temperatură
între zi şi noapte precum şi de la o zi la alta
Clima este temperat continentală cu temperatura medie multianuală de + 11,1 oC.
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute: 40,5 oC, respectiv – 26,5 oC .
Precipitaţiile sunt reduse, de circa 400 mm / an. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,85 – 0,90
m, iar frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu T < 0o este de 98,3 zile / an.
Vânturile dominante sunt din direcţia nordică (21,3%) şi nord-estică (18%). Calmul înregistrează
valoarea procentuală de 8,5%, iar intensitatea vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,5 – 3,1
m/s.
b. Regimul precipitaţiilor
Cantităţile de precipitaţii medii anuale se încadrează în limitele de 380-450 mm/an.
Cantităţile lunare de precipitaţii sunt următoarele :
- luna ianuarie
25 mm
- luna februarie
25 mm
- luna martie
30 mm
- luna aprilie
35 mm
- luna mai
45 mm
- luna iunie
65 mm
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- luna iulie
45 mm
- luna august
35 mm
- luna septembrie
49 mm
- luna octombrie
49 mm
- luna noiembrie
30 mm
- luna decembrie
35 mm
c. Temperaturi
Temperatura medie multianuală este de + 11,1 oC.
Temperatura aerului a înregistrat valori maxime şi minime absolute de +40,5 oC, respectiv
de -26,5 oC.
d. Fenomene meteorologice extreme
Până în momentul de faţă nu s-au înregistrat furtuni sau tornade de mare intensitate.
Secţiunea 3. Reţeaua hidrografică
a. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate
Teritoriul U.A.T Ianca este lipsit de cursuri de apă.
b. Bazine hidrografice, lacuri de acumulare
Din punct de vedere hidrografic U.A.T Ianca se încadrează în bazinul hidrografic al râului
Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă.
C . Caracteristicile pedologice
Solurile predominante sunt : cernoziomul castaniu, cernoziomul ciocolatiu şi soluri
sărăturoase de luncă
Pe teritoriul U.A.T Ianca există următoarele tipuri de sol :
Tip de sol
Cernoziom tipic LL/LL
Cernoziom tipic LL/LN
Cernoziom calcaric LL/LL
Cernoziom salinic LL/LL
Cernoziom calcaric gleic LL/LL
Cernoziom calcaric salinic LL/LL
Cernoziom calcaric sodic LL/LL
Cernoziom salinic sodic LL/LL
Cernoziom calcaric salinic sodic
LL/LL
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LL
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LN
Cernoziom gleic salinic sodic LL/LA
Faeoziom tipic LL/LL
Faeoziom tipic NL/NL
Solonet molic salinic LL/LL
Solonet calcaric salinic gleic LN/LN

Suprafața
- ha 2.685
428
12.106
268
45
164
163
48
143

Textura

246
56
53
107
16
30
71

LL/LL
LL/LN
LL/LA
LL/LL
NL/NL
LL/LL
LN/LN

LL/LL
LL/LN
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL
LL/LL

Observații
Câmpie slab înclinată
și/sau câmpie plană
Microdepresiune
Câmpie slab înclinată
Câmpie plană
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune
Crov
Câmpie slab înclinată
Microdepresiune

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al U.A.T Ianca se încadrează astfel:
Clasa de calitate
I
II
III
IV
V

Suprafața (ha)
13.082
2.269
16
184
7

d. Lacuri, iazuri
Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc lacurile Plopu şi Ianca care fac parte din grupa lacurilor
clastrocratice. Suprafaţa lacului Plopu este de 3 km2, iar a lacului Ianca este de 3,4 km2. În
momentul de faţă ambele lacuri sunt secate complet, singura cantitate de apă care poate fi
găsită temporar fiind cea care se adună din precipitaţii şi care în scurt timp dispare.
e. Acumulări piscicole
Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există acumulări piscicole.
f. Amenajări hidrotehnice
Pe teritoriul U.A.T Ianca nu există diguri, baraje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
etc.
Secţiunea 4. Populaţia
a. Numărul populaţiei
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.A.T Ianca
oraş Ianca
sat Plopu
sat Oprişeneşti
sat Perişoru
sat Tîrlele Filiu
sat Berleşti

FEMEI
< 18 ani
>= 18 ani
1354
1988
408
372
203
229
264
274
151
158
75
93

BARBATI
< 18 ani
>= 18 ani
1345
1850
382
336
163
169
246
262
115
121
69
72

b. Structura demografică
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.A.T Ianca
oraş Ianca
sat Plopu
sat Oprişeneşti
sat Perişoru
sat Tîrlele Filiu
sat Berleşti

Preşcolari

Elevi

135
36
13
19
12
-

958
134
31
117
58
36

local

Salariaţi
navetişti

Pensionari
1.965
361
232
292
168
135

c. Mişcare naturală
Se consemnează mișcările importante ale populației din zona și înspre zona administrativteritorială.
d. Densitatea/concentrarea populației pe zone-aglomerări.
Se menționează zonele în funcție de gradul de concentrare, evidențiindu-se zonele
aglomerate din punct de vedere al numărului de locuitori pe unitatea de suprafață.
Secţiunea 5. Căi de transport
a. Căi de transport rutiere
Lungimea totală a reţelei stradale din oraşul Ianca este de 32,951 km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 203.616 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
627.222 mp.
Reţeaua stradală a oraşului Ianca are următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
21,006 km
- lungime străzi pietruite
11,945 km
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2 %.
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La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, DC 36, str.Calea Brăilei, DJ 221, str.
Sărăţeni, str.Gării, DN 2B în lungime de 10,100 Km, corespunzător unei suprafeţe carosabile de
77.900 mp.
Transporturile de marfă şi călători în interiorul şi în afara localităţii se desfăşoară în general pe
str.Calea Brăilei, str. Sărăţeni, str.Gării, DN 2B, DJ 221, DC 35 şi DC 36. Pe aceeaşi reţea de
drumuri se desfăşoară şi traficul greu.
Schema stradală a localităţii Oprişeneşti are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Oprişeneşti este de 8,900 Km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 47.170 mp.
Străzile din localitatea Oprişeneşti au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
5,417 km
- lungime străzi pietruite
2,091 km
- lungime străzi nemodernizate (pământ)
1,392 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
77.642 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 2B, în lungime de 1,510 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 11.450 mp.
Schema stradală a localităţii Perişoru are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6,30 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Perişoru este de 12,229 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 60.289 mp.
Străzile din localitatea Perişoru au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
9,703 km
- lungime străzi nemodernizate (pământ)
2,526 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
127.890 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 2,894 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 16.610 mp. Lungimea de 2,894 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Tîrlele Filiu are o configuraţie, în general, radială.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 7 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Tîrlele Filiu este de 6,597 Km corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 28.289 mp.
Străzile din localitatea Tîrlele Filiu sunt pietruite în totalitate.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
190.724 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 36, în lungime de 1,160 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 5.075 mp. Lungimea de 1,160 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Plopu are o configuraţie, în general, rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 6 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Plopu este de 13,373 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 60.981 mp.
Străzile din localitatea Plopu au următoarea structură :
- lungime străzi asfaltate
11,748 km
- lungime străzi pietruite
1,625 km
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
160.832 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 37, în lungime de 1,844 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 11.148 mp. Lungimea de 1,844 Km este asfaltată în totalitate.
Schema stradală a localităţii Berleşti are o configuraţie, în general, rectangulară.
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Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi cuprinse între 3 şi 5,50 m parte carosabilă.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Berleşti este de 6,895 Km corespunzător unei suprafeţe
carosabile de 25.516 mp.
Străzile din localitatea Berleşti sunt pietruite în totalitate.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri) este de
94.956 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt sub 2%.
La ora actuală circulaţia majoră se desfăşoară pe DC 35, în lungime de 1,350 Km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 6.830 mp. Lungimea de 1,350 Km este asfaltată în totalitate.
Drumul de acces dintre localităţile Ianca şi Berleşti este DC 35, are o lungime de 6,5 km şi este
asfaltat în totalitate.
Porțiunea de drum aferent DC 35, de la ieșire din localitatea Berlești până la limita U.A.T (spre
localitatea Batogu), în lungime de 2,3 km este asfaltată în totalitate.
Drumul de acces dintre localităţile Perişoru şi Tîrlele Filiu este DC 36, are o lungime de 7,5 km şi
este asfaltat în totalitate.
b. Căi de transport feroviare
Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău are o lungime de aproximativ 9 Km pe
teritoriul administrativ al U.A.T Ianca.
Calea ferată care deservea fosta unitate militară U.M 02415, având o lungime de
aproximativ 3 Km şi care era în conservare, a fost dezafectată în totalitate.
c. Căi de transport aeriene
Pe teritoriul U.A.T Ianca există fostul aerodrom militar aparţinând U.M 02415 şi care în
prezent a fost trecut în conservare.
d. Căi navigabile
Nu este cazul.
e. Reţele de conducte magistrale
Pe teritoriul U.A.T Ianca se găsesc următoarele reţele de conducte magistrale :
- reţea transport gaze naturale cu o lungime de 14,25 Km ;
- reţea transport ţiţei, cu o lungime de 36,25 Km.
Secţiunea 6. Dezvoltare economică
a. Zone industrializate/ramuri
Principalele instituţii şi principalii operatori economici care funcţionează pe teritoriul U.A.T
Ianca, precum şi tipurile de activităţi desfăşurate pe ramuri ale industriei sunt prezentaţi conform
tabelului :
Nr.
crt.
1.

S.C Bona Avis S.R.L

Abatorizare carne pasăre

2.

S.C Super Eggs S.R.L

Creştere păsări ouătoare

3.

D.S.P Ianca

4.
5.

S.C K.C Agro SRL
S.C PrunăuLof Trade S.R.L

Salubritate şi întreţinere
spaţii verzi
Activităţi cu profil agricol

6.
7.

S.C Fortino S.R.L
Construcţii civile, instalaţii
Raiffeisen Bank – agenţia Activităţi bancare
Ianca
S.C Carvapet S.R.L
Depozit materiale construcţii
S.C Myosotis S.R.L
Activităţi farmaceutice

8.
9.

Obiectiv economic

Profilul de activitate

Comercializare produse
alimentare şi producere produse
de panificaţie
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Numărul
de
salariaţi

Adresa / Telefon
str.Calea Brăilei, nr.3
/0239668166
str.Calea Brăilei, nr.1
/0239668124
str.Gării, nr.6/0239668806
Sat Perișoru
str.Calea Brăilei, nr.19
/0239669715
str.N.Oncescu, nr.30/0239668255
str.Cal.Brăilei, nr.18, bl.B3, sc.5,
parter / 0239669040
str.Gării, nr.16/0239668228
str.CaleaBrăilei, nr.22, bl.B1, parter

10.
11.

S.C Hepites S.A
S.C Farmavet S.A

12.

S.C Lactas S.R.L

13.

S.C Radovici Servcom

14.

S.C Estival S.R.L

15.

S.C Regopstaan S.R.L

16.

S.C Senin S.R.L

17.
18.

S.C Corandri Com S.R.L
S.C Clăbucet S.R.L

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Activităţi farmaceutice
Activităţi
farmaceutice
veterinare
Activitate de prelucrare a laptelui şi
comercializare produse lactate

Staţie G.P.L

Comercializare
produse
alimentare şi activităţi de morărit

Activitate de vulcanizare auto
Producţie produse panificaţie

Activităţi turistice – motel
Comercializare
produse
alimentare
P.F.A Iancu Gigel
Activităţi cu profil agricol
C.N Autostrăzi şi Drumuri Activităţi
de
întreţinere
Naţionale – district Ianca
drumuri
C.U.P Brăila – staţia de Activităţi de distribuţie apă
pompare/repompare Ianca
potabilă
S.C MCR Prod S.R.L
Comercializare
produse
petroliere (motorină)
Electrica Muntenia Nord
Lucrări întreţinere reţele
electrice
S.C Eldomir S.R.L
Comercializare
produse
petroliere
S.C Matador 04 S.R.L
Activităţi cu profil agricol
P.F.A Barbu Vasile
Activităţi cu profil agricol
S.C Dan Radi S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.A Record
Activităţi cu profil agricol
S.C Anareli S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Spartan Trade S.R.L
Comercializare
produse
alimentare şi activităţi cu
profil agricol
S.C Vilacrus Trade S.R.L
Activităţi turistice – motel
restaurant
P.F.A Dragomir Stelică
Activităţi cu profil agricol
P.F.A Moise Stelian
Activităţi cu profil agricol
P.F.A Banciu Mihai
Activităţi cu profil agricol
Activităţi turistice – motel restaurant
S.C Senin S.R.L
P.F.A Mitrea Stan
S.C Daria Cosmi S.R.L
S.C OMV Petrom
Marketing S.A– staţia Peco
O.M.V Grup

şi producţie produse panificaţie

Activităţi cu profil agricol
Activităţi cu profil agricol
Comercializare
produse
petroliere
Activităţi de extracţie şi
stocare ţiţei
Baza de aprovizionare Activităţi de depozitare şi
Floreşti
recuperare materiale
S.C Cerealcom S.A
Depozitare şi stocare în
silozuri a produselor agricole
S.N Radiocomunicaţii S.A Activităţi de comunicaţii
– Staţia de radio releu Ianca
P.F.A Chiriţă Tudorache
Activităţi cu profil agricol
S.C Diotech S.R.L
Stație de betoane
S.C Mușatinii Prod S.R.L
Activităţi turistice – motel
restaurant
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Str.Morii, nr.1/0239668495
Str.Calea Brăilei, nr.31
Str.Calea Brăilei, nr.110
/0239668048
str.Calea Brăilei, nr.110
/0239668117
str. N.Oncescu
str.Calea Brăilei, nr.109
/0239669094
str.Calea Brăilei, nr.43
/0239668111
str.Calea Brăilei, nr.41 /0239668054
str.Calea Brăilei, nr.18, Bl.C1 –
parter
str.Sărăţeni
str.Şcolilor, nr.3/0239668470
str.Şcolilor, nr.4/0239668436
str.Fabricii, nr.3/0239668417
sat Perişoru / 0239669062
Str. Calea Brăilei, nr.13
sat Perişoru / 0239669181
sat Perişoru
sat Plopu
sat Plopu
sat Plopu
sat Plopu / 0239669705

str. Calea Brăilei / 0239668163
sat Tîrlele Filiu
sat Tîrlele Filiu
sat Tîrlele Filiu
sat Oprişeneşti / 0239650700
sat Oprişeneşti
sat Oprişeneşti / 0239650724
sat Oprişeneşti / 0239650950
sat Oprişeneşti / 0239650900
str.Calea Brăilei / 0239668480
str.Calea Brăilei / 0239668476
str.Calea Brăilei / 0239668296
sat Berleşti / 0239669324
Str. Calea Brăilei, nr.3A
Sat Gara Ianca, nr.4A

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

S.C. Amromco S.R.L

Activităţi de extracţie ţiţei și
gaze naturale
S.C Umbrella Interbrands Activitate de vulcanizare auto
S.R.L
S.C Simfonia S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Valmida Trading S.R.L Depozit materiale construcţii
S.C Cipricom S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Famirali Impex S.R.L
Comercializare
produse
industriale
S.C Malidoni S.R.L
Activitate de vulcanizare auto
Ciglinianu
Emilia
– Activități de alimentație
Întreprindere individuală
publică – pizzerie-restaurant
S.C Intergastro S.R.L
Activităţi turistice – motel
restaurant
S.C Iulstema S.R.L
Activități de alimentație
publică – pizzerie-restaurant

56.

S.C Precizia Com S.R.L

57.

S.C Luizdelex Serv S.R.L

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Comercializare
alimentare

produse

Activitate de vulcanizare auto
și service auto
S.C Rolistel Com S.R.L
Comercializare
produse
alimentare
S.C Prochemiplant S.R.L
Comercializare
produse
fertilizare sol
Grigore
Mihăiță
– Depozit materiale construcţii
Întreprindere individuală
S.C Profi Rom Food S.R.L Comercializare
produse
alimentare și nealimentare
S.C Confind S.R.L Ploiești Activități de mentenanță la
instalațiile petroliere
S.C Dasmesdar S.R.L
Activități
de
transport
persoane
Meiroșu
Costel
– Activităţi cu profil agricol
Întreprindere individuală
Jalbă
Vasilică
– Activităţi cu profil agricol
Întreprindere individuală
S.C Miofan Agrotrans S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Mitfan Prod S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Pinapimco S.R.L
Activități de transport marfă
S.C Radiall Service S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C
Rohrer
Servicii Activități de vidanjare în
Industriale
cadrul instalațiilor petroliere
S.C Itagri Group S.R.L
Activităţi cu profil agricol
S.C Ianmapri S.R.L
Activități de alimentație
publică – pizzerie-restaurant

73.
74.

S.C Pietist Auto S.R.L
S.C Pepco Retail S.R.L

75.

S.C Fortireko S.R.L

76.

S.C Penny Market

77.

S.C Olsuin S.R.L

Activităţi cu profil agricol
Comercializare
articole
îmbrăcăminte și încălțăminte
Activități de colectare a
deșeurilor
Comercializare produse
alimentare și nealimentare
Creșterea și îngrășarea porcilor
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Sat Tîrlele Filiu
Str. Calea Brăilei, nr.2
Str. Nicolae Oncescu, nr.44
str.Calea Brăilei, Bl.B3, parter
Str. Sărățeni, lângă bl.E1

str.Brăilei, nr.19, bl.E2, parter
Str. Sărățeni, nr.69
Str. Parcului, nr.2
DN 2B – sat Oprișenești (lângă
stația PECO)
Str.Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Str. Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Sat Gara Ianca, intersecție DN 2B cu
DJ 211
Str. Calea Brăilei, nr.175A
Str. Nicolae Oncescu, nr.46
Str. Gării, nr.14

str.Calea Brăilei, nr.41
sat Oprişeneşti
Str. Parcului, bl.A11, parter
Str. Sărățeni
Sat Perișoru
Str. Calea Brăilei, bl.B1, sc.2, parter

sat Oprişeneşti
Str. Sărățeni
str.Gării, nr.2
sat Oprişeneşti
Sat Perișoru
Str.Calea Brăilei – module
comerciale, lângă piața
agroalimentară
Str. Nicolae Oncescu
Str. Calea Brăilei, nr.39
Str. Calea Brăilei, nr.5
Str. Calea Brăilei, nr.9A
DJ 211, cvartal27, parcela 766-767

78.
79.

B.R.D – agenția Ianca
S.C Aurijan Service S.R.L

Activităţi bancare

80.
81.

S.C Kocurek Construct S.R.L
Societate Civilă Medicală Dr.
Trifăuțanu & Co.
C.E.C Bank – agenția Ianca

Depozit materiale construcţii
Servicii medicale
stomatologice

82.

str.Cal.Brăilei, nr.37A/ 0239668132

Activități de inspecții tehnice
periodice autovehicule

Sat Gara Ianca, nr.1A/
0727955579
Str. Calea Brăilei, nr.141
str.Cal.Brăilei, nr.8, bl.C1, sc.2,
parter / 0725595919

Activităţi bancare

str.Cal.Brăilei, nr.19, bl.E2, parter/
0239668570

b. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare
La nivelul U.A.T Ianca există doar rezervoare de stocare apă potabilă, poziţionarea lor pe
teritoriul administrativ precum şi capacitatea fiecăruia fiind :
- oraş Ianca (în incinta Staţiei de tratare)
V1 =
800 m3
V2 = 2.500 m3
- sat Perişoru
V=
200 m3
- sat Plopu
V=
200 m3
- sat Oprişeneşti
V=
200 m3
În momentul de față rezervoarele aferente satelor Perișoru și Plopu sunt în conservare, în ele
nefiind stocată apă potabilă.
c. Exploatări miniere, petroliere
Pe teritoriul U.A.T Ianca există exploatări petroliere. Punctul principal de lucru este în
localitatea Oprişeneşti și aparține societății OMV Grup, iar celălalt punct de lucru este în localitatea
Tîrlele Filiu și aparține societății S.C Amromco S.R.L Ploiești.
d. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite
Suprafaţa pădurilor din cadrul U.A.T Ianca este de 22 Ha , dispunerea lor teritorială fiind
următoarea :
- la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca – Bordei Verde) în apropierea
localității Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani.
Suprafaţa terenurilor agricole in funcţie de tipul de proprietate (stat, privat) este următoarea :
- proprietate privată 14.910 Ha
- proprietate de stat 248 Ha

astfel :

e. Creşterea animalelor
Situaţia efectivelor de animale existente în gospodăriile populației (pe specii) se prezintă
- bovine
- porcine
- ovine
- caprine
- cabaline
- păsări

-

1.275 capete ;
3.820 capete ;
5.910 capete ;
1.250 capete ;
310 capete ;
30.200 capete.

Crescătoriile de animale cu număr ridicat de capete sunt următoarele :
- S.C Super Eggs S.R.L
- creşterea păsărilor ouătoare - locaţie sat Oprişeneşti
şi sat Plopu ;
- S.C Olsuin
creştere şi îngrăşare porcine - locaţie DJ211, Cv 27,
P766-767 ;
- P.F Chiriţă Tudorache creştere ovine
- locaţie sat Berleşti ;
- P.F Mitrea Stan
creştere ovine
- locaţie sat Oprişeneşti.
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f. Turism / capacităţi de primire turistică
Operatorii economici care au în obiectul de activitate desfăşurarea de activităţi turistice şi
care dispun de capacităţi de primire turistică sunt :
1. S.C Corandri Com S.R.L - Motel
– capacitate cazare 24 locuri ;
2. S.C Senin S.R.L
- Motel-restaurant
- capacitate cazare 18 locuri ;
3. S.C Vilacrus Trade S.R.L - Motel-restaurant
- capacitate cazare 24 locuri ;
4. S.C Muşatinii Trade S.R.L - Motel-restaurant
- capacitate cazare 10 locuri ;
5. S.C Intergastro S.R.L
- Motel-restaurant
- capacitate cazare 10 locuri.
g. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei.
Activităţile economice noi care au apărut pe teritoriul U.A.T Ianca sunt următoarele :
- creşterea şi îngrăşarea porcilor
- operator economic : S.C Olsuin S.R.L
- prelucrarea deşeurilor biodegradabile – operator economic : D.S.P Ianca
- stație preparare betoane
- operator economic : S.C Diotech S.R.L
- colectarea deșeurilor
- operator economic : S.C Fortireko S.R.L
h. Resurse naturale
Resursele naturale care se găsesc pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca constau în
zăcăminte de petrol şi de gaze naturale. Exploatarea acestor zăcăminte se face prin extracţie de către
S.C Petrom S.A E&P Field Cluster 04 Independenţa – Oprişeneşti și S.C Amromco S.R.L Ploiești.
Zăcămintele sunt localizate şi exploatate pe teritoriul localităţilor Oprişeneşti, Plopu, Perişoru și
Tîrlele Filiu.

Secţiunea 7. Infrastructuri locale
a.Instituţii publice
Instituţiile de administraţie publică, de cultură, de ocrotire a sănătăţii etc. (şcoli, primărie,
grădiniţe, muzee, instituţii etc.) care funcţionează pe raza U.A.T Ianca sunt următoarele :
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Instituţie

Profil de activitate

Primăria Ianca
Administraţie publică
Poliţia Ianca
Ordine publică
Jandarmeria Ianca
Pază şi ordine publică
U.A.M.S Ianca
Asistenţă medico-socială
Dispensar uman
Activităţi medicale
Serviciul de Ambulanţă
Urgenţe medicale
I.S.U Brăila – Grupa 2 Intervenţii
stingere
stingere
incendii
Liceu tehnologic „Nicolae
Învăţământ clasele I-XII
Oncescu”
Liceu teoretic „Constantin
Angelescu”

Muzeul Ianca
Administraţia Financiară
Birou Notarial Individual
„Chirnoagă Raluca Mihaela”
Birou Notarial Individual
„Bucălău Alexandru”

Număr
angajaţi

Adresă/Nr.telefon
str.Brăilei, nr.27/0239668178
str.Sărăţeni. nr.4/0239668444
str.Sărăţeni, nr.2
str.Teilor, nr.74/0239668346
str.Morii, nr.1/0239668272
str.Teilor, nr.74/0239668490
str.Gării, nr.7/0239668888
str.Brăilei, nr.13/0239668494

Învăţământ clasele I-XII

str.Brăilei, nr.167/0239668344

Activităţi de muzeologie

str.Gării, nr.9/0239668178
str.Eroilor, bl.F5 /0239668930
str.Gării, nr.5 / 0239668959

Activităţi notariale

str.Gării, nr.4, bl.C3 /
0239660108

Activităţi fiscale
Activităţi notariale
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b. Reţele de utilităţi
Alimentarea cu apă potabilă pe teritoriul U.A.T Ianca :
oraşul Ianca este alimentat cu apă din surse de suprafaţă, respectiv fluviul Dunărea. Apa este
captată în staţia de captare Gropeni care are o capacitate de pompare de 530 l/s. Tot în Stația
Gropeni are loc întregul proces de potabilizare a apei. Transportul apei potabile către
localitatea Ianca se face printr-o aducţiune TAPSIN cu diametre cuprinse între Ø 700 mm și
Ø 400 mm în lungime de 45,7 km. Staţia de tratare Ianca devine astfel Stația de repompare
Ianca care poate livra un debit de 270 l/s. Lungimea reţelei de distribuţie apă potabilă în
oraşul Ianca este de 23,695 km, reţeaua fiind formată din tronsoane metalice, tronsoane din
AZBO şi tronsoane din P.V.C. În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” din totalul rețelei de apă
potabilă s-au reabilitat 11,704 km și s-a realizat o extindere de 1,217 km. Rețeaua de
distribuție care a fost reabilitată și extinsă s-a executat din conducte de polietilenă de înaltă
densitate (PEID) cu diametre exterioare între 110 mm și 355 mm. De asemenea, s-au
prevăzut un număr de 106 hidranți de incendiu, cu diametrul Dn 100 mm. Dispunerea
acestor hidranți, pe străzi, s-a făcut conform tabelului de mai jos:
Denumire stradă
Str. Calea Brăilei
Str. Teilor
Str. Primăverii
Str. Morii
Str. Parcului
Str. Sărățeni
Str. Gării
Str. Nicolae Oncescu
Str. Industriei
TOTAL

Număr hidranți
61
7
4
8
3
12
3
7
1
106

Reţeaua de distribuţie are diametre diferite acoperind o gamă între Ø 50 mm şi Ø 400
mm şi deserveşte un număr de 2400 gospodării.
- în satul Oprişeneşti există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
180 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de
6,99 km din care 4,99 km reţea veche şi 2 km reţea nouă din PE, un număr de 12 hidranţi,
reţeaua având un diametru de 100 mm – metal şi P.E Ø = 63 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca –
Oprişeneşti are o lungime de 7,5 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.
Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3.
- în satul Plopu există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
435 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 17,22
km din care 8,6 km reţea veche şi 8,620 km reţea nouă, un număr de 12 hidranţi, reţeaua având un
diametru de 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Plopu are o lungime de 1,5 km, este
metalică şi are un diametru Ø = 90 mm. Localitatea dispune de un rezervor de stocare apă potabilă
cu V = 200 m3.
- în satul Perişoru există o staţie pompare care în momentul de faţă este în stare de
conservare, apa fiind by-passată direct în reţeaua de distribuţie aferentă localităţii care asigură la
320 gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de
14,850 km din care 7,4 km reţea veche şi 7,45 km reţea nouă, un număr de 5 hidranţi, reţeaua având
un diametru de 100 mm – metal şi P.V.C Ø = 40 – 75 mm. Reţeaua de aducţiune Ianca – Perişoru
are o lungime de 3 km, este metalică şi are un diametru Ø = 300 mm. Localitatea dispune de un
rezervor de stocare apă potabilă cu V = 200 m3.
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- în satul Tîrlele Filiu reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 210
gospodării alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 9 km şi un
număr de 5 hidranţi, reţeaua având un diametru de 63 – 90 mm P.E. Reţeaua de aducţiune Ianca –
Tîrlele Filiu are o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 160 mm.
- în satul Berleşti reţeaua de distribuţie aferentă localităţii asigură la 120 gospodării
alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, reţeaua având o lungime de 3 km şi un număr de 1
hidrant, reţeaua având un diametru de 40 – 90 mm P.V.C. Reţeaua de aducţiune Ianca – Berleşti are
o lungime de 6 km, este de polietilenă şi are un diametru Ø = 90 mm.
Alimentarea cu energie electrică pe teritoriul U.A.T Ianca :
- pe teritoriul oraşului Ianca se află Staţia de transformare 110/20 kV. Aceasta este
legată la sistemul energetic naţional prin linii de 110 kV, una care vine de la Staţia de
transformare 110/20 kV Bordei Verde şi altă linie care vine de la Staţia de transformare 110/20
kV Făurei.
- în oraşul Ianca există 6 PT-uri de 250 kVA, 9 PT-uri de 400 kVA, 4 PT-uri de 160
kVA, 2 PT-uri de 630 kVA, 1 PT de 63 kVA şi 1 PT de 100 kVA care asigură curentul electric la
un număr de 3.200 gospodării (gospodării cetățenești + blocuri) precum şi pentru iluminatul
public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă
tensiune LEA 0,4 kV-torsadat şi are o lungime de 36 km.
- în satul Oprişeneşti există 2 PT-uri de 250 kVA care asigură curentul electric la un
număr de 285 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie
este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 6,75 km.
- în satul Plopu există 1 PT de 160 kVA, 2 PT-uri de 250 kVA şi 1 PT de 2x1000
kVA care asigură curentul electric la un număr de 483 gospodării precum şi pentru iluminatul
public al localităţii. Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă
tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 8,85 km.
- în satul Perişoru există 2 PT-uri de 160 kVA şi 2 PT-uri de 250 kVA care asigură
curentul electric la un număr de 406 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii.
Reţeaua de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are
o lungime de 10,58 km.
- în satul Berleşti există 1 PT de 250 kVA și 1 PT de 160 kVA care asigură curentul
electric la un număr de 168 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua
de distribuţie este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o
lungime de 6,30 km.
- în satul Tîrlele Filiu există 2 PT-uri de 250 kVA care asigură curentul electric la un
număr de 345 gospodării precum şi pentru iluminatul public al localităţii. Reţeaua de distribuţie
este formată din linii electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV şi are o lungime de 5,80 km.
Colectarea de ape uzate pe teritoriul U.A.T Ianca :
- În urma derulării și finalizării proiectului „Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” pe teritoriul oraşului Ianca Staţia de epurare
Ianca trece în conservare, fiind construite două stații de pompare ape uzate menajere SPAU 1 și
SPAU 2 care colectează toate apele uzate rezultate de la agenţii economici din zona oraşului
precum şi de la populaţia existentă în oraş. Staţia de pompare ape uzate menajere SPAU 1 este
amplasată pe terenul aferent fostei Stații de epurare Ianca (aflată acum în conservare) și este
echipată cu 2 electropompe submersibile cu următoarele caracteristici :
Q = 26,4 l/s

;

H = 17 mCA

Conducta de refulare a acestei stații de pompare este executată din țeavă de polietilenă PEID, cu
diametrul De = 200 mm și cu o lungime de 677 metri.
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Datorită faptului că stația de epurare existentă a trecut în conservare, a fost necesară o stație de
pompare ape uzate (SPAU 2) care să permită transportul apelor uzate la Stația de epurare Făurei.
Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 este amplasată de-a lungul DN 2B, între strada
Viilor și strada Rozelor, în spațiul verde – domeniu public, în afara carosabilului.
Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 2 are următoarele caracteristici :
Q = 50,1 l/s

;

H = 62 mCA

Conducta de refulare a acestei stații de pompare este prevăzută să descarce apele uzate colectate
de pe întregul teritoriu al orașului Ianca în Stația de epurare Făurei și este executată din țeavă de
polietilenă PEID, cu diametrul De = 315 mm și cu o lungime de 23.300 metri.
Reţeaua de canalizare deserveşte un număr de 2289 gospodării (abonaţi şi agenţi economici),
având o lungime totală de 19.353 metri şi un număr de 378 cămine.
Colectoarele de canalizare sunt executate din conducte de PVC, cu diametre cuprinse între Dn =
250 mm și Dn = 400 mm.
- pe teritoriul satelor componente nu există reţea de canalizare.
Alimentarea cu gaze naturale pe teritoriul U.A.T Ianca :
- reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe raza oraşului Ianca are o lungime
totală de 12,910 km şi deserveşte un număr de 1250 abonaţi.
- pe teritoriul satelor componente nu există reţele de distribuţie gaze naturale.
c. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ianca
Ianca

NR. LOCURI
CAZARE
80
200

CAPACITATE
HRANIRE
Nu
Nu

Ianca

400

Nu

Ianca
Oprişeneşti
Perişoru
Plopu
Tîrlele Filiu
Berleşti

200
80
80
130
80
80

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

OBIECTIVUL

LOCALITATEA

Cămin Cultural
Liceul Teoretic
„Constantin Angelescu” –
sala de sport
Campus Școlar „Nicolae
Oncescu” – Sală sport
Casa de Cultură
Cămin Cultural
Cămin Cultural
Şcoala Generală cu cl.I-VIII
Cămin Cultural
Cămin Cultural

Secţiunea 8. Specific regional/local
Unitatea Administrativ Teritorială Ianca are următoarele vecinătăți :
- la nord : comuna Șuțești
- la nord-est : comuna Movila Miresii
- la sud : comuna Zăvoaia + comuna Cireșu
- la est : comuna Traian + comuna Bordei Verde
- la vest : comuna Mircea Vodă + comuna Cireșu
În ceea ce privește riscurile specifice regiunii Unității Administrativ Teritoriale Ianca,
acestea sunt reprezentate în proporție covârșitoare de riscurile de incendiu datorate terenurilor
agricole (miriști de grâu, porumb, floarea-soarelui, etc.).
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Capitolul III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
a) fenomene meteorologice periculoase
a1) inundaţii
Oraşul Ianca poate fi afectat de cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervale scurte de
timp, respectiv de acumulări de apă cauzate de ploile torenţiale, obiectivele expuse acestui risc fiind
terenurile agricole, staţia de epurare şi unele gospodării ale populaţiei, cu predilecţie cele situate pe
Calea Brăilei, între str. Rozelor şi str. Aviatorilor ;
a2) furtuni, tornade, secetă, îngheţ
Furtunile însoţite de căderi masive de grindină
Sunt fenomene meteorologice care din motive obiective (regimul eolian) dar şi subiective
(despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de constanţă.
Este afectat practic întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca.
Consecinţele acestor fenomene meteorologice sunt :
- distrugerea culturilor agricole
- ruperea şi/sau smulgerea arborilor
- avarierea autovehiculelor
- avarierea reţelei electrice, de telefonie, cablu tv, fibră optică, internet
- spargerea ţiglei şi/sau tablei şi a altor tipuri de învelitori de pe blocuri, case sau
anexe gospodăreşti
Seceta
Temperatura aerului a inregistrat valori maxime si minime absolute :40,50 C, respectiv 26,5 C. Vara datorită insolaţiei, suprafaţa solurilor îşi ridică temperatura, se intensifică
evaporaţia, iar umiditatea (sub 1 m) se menţine între coeficientul de ofilire şi mijlocul umidităţii
active.
0

Înzăpeziri şi viscole
Ca urmare a dispariţiei barierelor forestiere protectoare precum şi datorită specificului eolian
al judeţului, o foarte mare parte din teritoriul U.A.T Ianca este afectat ritmic pe timp de iarnă de
aceste fenomene.
Cele mai afectate zone sunt :
- Drumul Naţional DN 2B care face legătura între Brăila şi Buzău, cu o lungime de 10,100
km pe teritoriul administrativ
- Drumul Comunal DC 35 care face legătura între Ianca şi Berleşti, cu o lungime de 6,5 km
- Drumul Comunal DC 36 care face legătura între Perişoru şi Tîrlele Filiu, cu o lungime de
7,5 km
- Drumul Judeţean DJ 221 care face legătura între Ianca şi Şuţeşti, cu o lungime de 12 km.
- Drumurile din interiorul oraşului Ianca, cu o lungime de 32,951 km
- Drumurile din interiorul satului Oprişeneşti, cu o lungime de 8,900 km
- Drumurile din interiorul satului Plopu, cu o lungime de 13,373 km
- Drumurile din interiorul satului Perişoru, cu o lungime de 12,229 km
- Drumurile din interiorul satului Tîrlele Filiu, cu o lungime de 6,597 km
- Drumurile din interiorul satului Berleşti, cu o lungime de 6,895 km
- Calea ferată care face legătura între Brăila şi Buzău, pe o distanţă de 9 km
b) incendii de pădure
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Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există posibilitatea producerii incendiilor de
această natură.
U.A.T Ianca are în proprietate o suprafață de aproximativ 22 ha de pădure. Aceasta este
situată la intersecția drumului DN 2B cu DJ 211 (Ianca - Bordei Verde) în apropierea localității
Gara Ianca. Pădurea este de fapt o pepinieră de salcâm cu o vechime de circa 12 de ani.
Pe parcursul ultimilor 5 ani nu s-au înregistrat incendii de pădure pe raza U.A.T Ianca.
c) fenomene distructive de origine geologică
c1) cutremure
- Cutremurele de pământ provin din cele produse în curba munţilor Carpaţi, în zona Vrancea
şi se resimt pe teritoriul judeţului. Aproape în totalitate cutremurele sunt de natură tectonică.
- Cele mai puternice cutremure care afectează U.A.T Ianca sunt cele de tip intermediar
(70<H<170 km). Acestea sunt produse la adâncimi cuprinse între 50-250 km, au magnitudini medii
M ≥ 70 Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K
- Fondul construit pe teritoriul U.A.T Ianca este alcătuit din :
- 23 blocuri de locuinţe cu un total de 980 de apartamente
- 815 locuinţe din cărămidă şi bolţari
- 3120 locuinţe din chirpic şi/sau paiantă
- Zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major sunt zonele care cuprind o
parte din ansamblul de blocuri „B”, respectiv blocurile B1, B3, B6 şi B7.

teren.

c2) alunecări de teren
Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există posibilitatea producerii de alunecări de

Secţiunea 2 . Analiza riscurilor tehnologice.
Cuprinde referiri cu privire la:
a) riscuri industriale
- pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca se disting următoarele activităţi care prezintă
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase :
1. Activitatea de extracţie şi depozitare petrol şi gaze naturale
2. Activitatea de distribuţie produse petroliere (benzină, motorină, G.P.L)
3. Activitatea de abatorizare, respectiv depozitarea produselor din carne și păstrarea
acestora la temperaturi frigorifice (rezervoare cu amoniac)
b) riscuri de transport şi depozitare produse periculoase
b1) transport rutier
- Pe drumul naţional DN 2B nu s-au înregistrat, până în momentul de faţă, accidente majore
şi/sau grave care să provoace dezastre ecologice.
- Datorită faptului că în ultimii ani traficul s-a intensificat foarte mult, există o mare
probabilitate de a se produce accidente majore cu consecinţe grave şi foarte grave asupra populaţiei
şi mediului înconjurător.
Pe drumul naţional DN 2B se transportă următoarele substanţe (lichide, solide, gazoase) :
- benzină
- motorină
- gaz petrolier lichefiat
- acetilenă
- oxigen
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- azot
- azotat de amoniu
- acid clorhidric
- acid sulfuric
b2) transport feroviar
- În garniturile de tren, în multe situaţii, se găsesc vagoane speciale transportatoare de
substanţe periculoase (substanţe toxice, explozive, incendiare).
- In cazul unui accident feroviar major pot avea loc urmări diverse cum ar fi:
- un număr mare de victime – în situaţia unui accident feroviar în care au fost
implicate trenuri de persoane (tamponări, deraieri);
- distrugerea (avarierea) garniturilor de tren.
- producerea unor accidente chimice in situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane
transportatoare de substanţe toxice care pot provoca efecte grave asupra populaţiei ;
- incendii produse (din diferite condiţii) la garniturile de tren.
b3) transport fluvial
Nu este cazul.
b4) transport aerian
În momentul de faţă aerodromul Ianca se află în stare de conservare, ne mai fiind
operaţional.
b5) transport prin reţele magistrale
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca există două reţele magistrale de transport produse
petroliere şi gaze naturale.
- Având în vedere natura produselor transportate există riscul producerii de explozii datorate
apariţiei fisurilor datorate, în principal, vechimii reţelelor.
- Datorită traseelor parcurse de aceste reţele, respectiv ocolirea zonelor populate şi/sau a
aglomeraţiilor urbane, riscul de a se produce un accident cu pierderi importante de vieţi omeneşti
este minim.
c) riscuri nucleare
- Pericolul unor accidente nucleare se datorează existentei C.N.E. Cernavodă
- Până în prezent nu s-au înregistrat accidente nucleare la C.N.E. Cernavodă , dar datorită
parametrilor constructivi si tehnologici existenţi acest obiectiv reprezintă un real pericol.
d) riscuri poluare ape
- Teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nefiind traversat de nici un curs de apă, nu există
riscul de poluare a apelor.
e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca nu există construcţii, instalaţii sau alte amenajări
aflate în stare avansată de degradare care să prezinte un anumit risc de prăbuşire.
f) eşecul utilităţilor publice
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- Producerea unei avarii majore la Staţia de pompare/repompare apă potabilă Ianca ar duce
la imposibilitatea asigurării apei potabile pe întreg teritoriul administrativ al U.A.T Ianca, precum şi
a mai multor localităţi învecinate (Mircea Vodă, Deduleşti, Filipeşti, Făurei, Şuţeşti, Gradiştea,
Bordei Verde), lucru care ar mări considerabil riscul producerii de epidemii, mai ales în perioada
caniculară.
- Producerea unei avarii majore la Staţia electrică de 110 KV ar duce la sistarea energiei
electrice pentru întreg oraşul Ianca, precum şi pentru satele Plopu, Perişoru şi Berleşti adică la un
număr de 3128 de gospodării şi la un număr important de agenţi economici.
- Producerea unei avarii majore la Staţia de preluare/reglare gaze naturale ar duce la sistarea
completă a alimentării cu gaze naturale a întregii populaţii din oraşul Ianca, lucru care ar produce
efecte negative majore, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.
g) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
Nu este cazul.
h) muniţie neexplodată
- Pe teritoriul administrativ al U.A.T Ianca probabilitatea de a se găsi muniţie neexplodată
este foarte redusă.
Secţiunea 3 . Analiza riscurilor biologice
Epidemii
durată.

Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau de lungă

În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă
nu sunt oprite în fază incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt : holera, hepatita acută de tip B,
febra tifoidă, leptospiroză, trichineloză.
În cazul apariţiei acestor boli se va ocupa de vaccinarea persoanelor, Centrul Sanitar
Antiepidemic Brăila. La nivelul localităţii există 6 doctori şi 12 asistenţi medicali.
Epizootii
Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii sunt
asigurate de Direcţia Sanitar Veterinară.
În cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă durată pot apărea şi evolua următoarele
boli (la animale) care se pot transforma în epizootii cum ar fi : antraxul, febra aftoasă, gripa aviară,
pesta porcină, leptospiroza, pesta bovină.
ANTRAXUL
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecţioasă cu caracter enzootic care apare la rumegătoare, cabaline,
porci şi mai rar la alte specii de animale. Boala este întâlnită şi la om. Apariţia bolii este legată de
terenurile contaminate, iar animalele se îmbolnăvesc de antrax fie păscând pe păşuni infectate, fie
consumând furaje sau apă care conţin microbii de antrax. La ovine şi bovine boala are o evoluţie
foarte rapidă. Oamenii se infectează manipulând carnea, blănurile, lână şi alte produse de origine
animală contaminate, diagnosticul stabilindu-se pe baza examenului clinic anatomo-patologic şi de
laborator.
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MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca vor controla ca
circulaţia şi comerţul cu produse de origine animală să fie interzis.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor lua măsuri pentru împiedicarea răspândirii bolii şi apariţia de noi cazuri
- Se va opri păşunatul
- Produsele provenite de la animale moarte se vor depozita în camerele frigorifice
existe în cadrul Staţiei de prelucrare deşeuri biodegradabile Ianca până la sosirea prestatorului de
servicii (S.C Cazacioc S.R.L) care le va ridica pentru a putea fi distruse.
- Se interzice circulaţia animalelor în şi din locurile contaminate
- Se interzice consumul laptelui

GRIPA AVIARĂ
GENERALITĂŢI
- Influenţa aviară este o patologie gravă şi foarte contagioasă care afectează păsările
de curte şi alte păsări. Virusurile influenţei aviare pot de asemenea să se transmită la mamifere,
inclusiv la om, prin contact direct cu păsările.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Medicul veterinar, tehnicienii din cadrul Direcţiei Sanitare Brăila, membrii
voluntari din echipa de prevenire şi şeful S.V.S.U din cadrul primăriei Ianca vor controla asigurarea
că nici o pasăre de curte nu trebuie să iasă din exploataţie.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor identifica toate focarele
- Se vor sacrifica toate păsările de curte şi păsările captive
- La intrare în localitate autovehiculele vor fi decontaminate

LEPTOSPIROZA
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă, comună omului şi animalelor, produsă de un
microb numit leptospiră. Boala afectează vitele, cornutele mari, oile, vulpile şi uneori se pot
îmbolnăvi şi caii, caprele, porcii, câinii şi pisicile. Boala poate evolua sub formă acută, subacută şi
cronică. Animalele bolnave şi cele care au trecut prin boală rămân purtătoare de leptospire.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se interzice introducerea în gospodărie a animalelor bănuite de leptospiroză sau
bănuite de a fi purtătoare.
- Se interzice păşunatul efectivelor de animale şi adăpatul acestora pe păşuni
contaminate sau bănuite de această boală.
- Se interzice hrănirea animalelor cu carne sau cu alte produse provenite de la
animale bolnave sau bănuite.
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animale.

MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se vor lua măsuri de combatere şi prevenire a întinderii epizootiei la celelalte
- Animalele bolnave vor fi izolate în adăposturi.
- Laptele va fi folosit numai după fierbere.

PESTA PORCINĂ
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă epizootică specifică porcilor de toate vârstele, de
toate rasele. Boala poate apărea pe tot parcursul anului fiind produsă de un virus. Boala se
răspândeşte cu foarte multă uşurinţă la gospodăriile vecine.
- Pesta porcină poate aduce mari pagube economice acolo unde a apărut.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se vor respecta cu stricteţe toate normele în vigoare privind adăpostirea,
întreţinerea şi igiena efectivelor de porci.
- Se interzice păşunatul în localitate.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se cercetează originea, întinderea bolii şi se delimitează teritoriul care urmează a fi
supus măsurilor de carantină.
- Se vor stabili drumurile de ocolire care urmează să fie supuse măsurilor de
carantină.
- Se va interzice cu desăvârşire comercializarea.
- Se va impune şi se va supraveghea îndeaproape sterilizarea încăperilor (boxelor).
PESTA BOVINĂ
GENERALITĂŢI
- Este o boală infecto-contagioasă care apare la vite, cornute mari şi mici (boi, bivoli,
oi, capre) domestice şi sălbatice.
- Boala se caracterizează printr-o evoluţie scurtă având o contagiozitate extrem de
mare şi o mortalitate de până la 90 %.
MĂSURI PENTRU PREVENIRE
- Se interzice importul şi tranzitul animalelor domestice şi sălbatice.
- Se vor controla, în mod periodic, animalele care pasc pe păşuni.
- Să achiziţioneze furaje numai din locuri necontaminate.
MĂSURI ÎN CAZ DE APARIŢIE
- Se va delimita teritoriul ce urmează a fi supus carantinei
Pe raza oraşului funcționează un cabinet sanitar veterinar încadrat cu un medic de
specialitate şi doi tehnicieni veterinari.
Totodată, pe raza oraşului funcţionează şi o farmacie veterinară.
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Secţiunea 4 . Analiza riscurilor de incendiu
Cuprinde referiri cu privire la analizarea și diferențierea riscurilor de incendiu după
context: statistica incendiilor și a altor situații de urgență, evidențele existente pe localități,
operatori economici, instituții publice etc., fond construit, vegetație sau vehicule.
Secţiunea 5 . Analiza riscurilor sociale
Riscurile sociale pot apărea în zilele din săptămână când sunt organizate târguri pentru
vânzarea produselor alimentare şi/sau nealimentare, respectiv în ziua de vineri a săptămânii, precum
şi în perioada organizării „zilelor oraşului Ianca”, respectiv prima decadă a lunii septembrie.
Toate aceste manifestări periodice implică o afluenţă mare de public.
Secţiunea 6 .Analiza altor tipuri de riscuri
Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai
des desfăşurate, cum sunt: descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de
persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, etc..
Secţiunea 7 .Zone de risc crescut
Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt :
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii.
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt
teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale.
c) instalaţiile tehnologice.
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren.
Din punct de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, se stabilesc trei clasificări
ale zonelor de risc:
a) zone de risc urbane;
b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale.;
c) zone de risc rurale.
Capitolul IV. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1 . Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă
definirea obiectivelor , crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare , a premiselor
referitoare la condiţiile viitoare , selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului
de intervenţie , luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de
cooperare .
Evitarea manifestării riscurilor şi reducerea frecvenţei acestora se poate realiza prin
următoarele măsuri :
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo , de mediu ;
- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice U.A.T. ;
- exerciţii şi aplicaţii .
Acoperirea riscurilor se face şi prin activităţi preventive planificate :
-

controale şi inspecţii de prevenire ;
avizul/autorizare de securitate la incendii şi protecţie civilă ;
asistenţă tehnică de specialitate ;
informare preventivă ;
pregătirea populaţiei ;
constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale .
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Planurile de intervenţie cuprind informaţii referitoare la categoriile de servicii de
salvare/intervenţie în caz de urgenţă :
-

încadrarea mijloacelor de intervenţie şi protecţia personalului
/populaţiei ;
- zona de acoperire a riscurilor ;
- activitatea operaţională , asistenţă medicală de urgenţă , deblocări ,
salvări de persoane , salvări de animale .
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
-

alertarea şi/sau alarmarea unităţilor pentru intervenţie ;
informarea personalului de conducere asupra situaţiilor create ;
deplasarea la locul de intervenţie ;
amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului de intervenţie ;
transmiterea dispozitiilor preliminare ;
analiza situaţiei, luarea deciziei, darea ordinului de intervenţie;
evacuarea , salvarea sau protejarea persoanelor , animalelor sau a
bunurilor ;
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului ;
- înlăturarea efectelor negative ;
- regruparea forţelor după îndeplinirea misiunii ;
- intocmirea procesului – verbal de intervenţie şi a raportului de
intervenţie ;
- retragerea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie de la locul acţiunii în
locul de dislocare permanentă ;
- restabilirea capacităţii de intervenţie ;
- informarea inspectorului – şef .
Situaţiile de aplicare a planului sunt determinate de producerea unuia din tipurile de
dezastre exemplificate în funcţie de natura şi urmările dezastrelor produse pe teritoriul localității.
Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă declară, cu acordul prefectului,
starea de alertă la nivelul localității . Punerea în aplicare fără a se primi alt ordin a măsurilor
prevăzute în plan se execută la localităţile şi operatorii economici afectaţi direct .
Despre locul producerii , data , ora şi urmările dezastrului şi măsurile luate pe teritoriul
U.A.T Ianca se va raporta imediat telefonic de către personalul Comitetului Local la
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin telefon la 612.111 / 612.213 / 112
Principalele măsuri de protecţie care se vor lua în raport cu tipul de dezastru constau în :
- activarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a centrului operativ cu activitate
temporară ;
- asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor
supravegheaţi ;
- alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip de dezastru care se
execută potrivit schemelor de înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi
intervenţie încheiate pe tipuri de dezastre ;
- pregătirea organelor de conducere SVSU şi populaţiei în raport cu natura dezastrelor ce se pot
produce pe teritoriul U.A.T Ianca ;
- asigurarea serviciului de permanenţă la sediul primăriei ;
- măsurile de protecţie a populaţiei , efectivelor de animale , surselor principale de apă
depozitelor de produse agro-alimentare , bunurilor patrimoniului cultural naţional .
Protecţia colectivă prin adăpostire în caz de accident chimic sau nuclear se realizează
astfel : în adăposturi de protecţie civilă sau încăperi etanşe .
În funcţie de locul , natura , amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel :
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La nivelul U.A.T Ianca se regăsesc un număr de 650 beciuri / pivniţe care asigură
necesarul pentru aprox 2000 persoane ( 25 % )
-

urgenţa I – asigurată de gărzile de intervenţie ale subunităţii obiectivului afectat ;
urgenţa II – asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean ;
urgenţa III – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ;
urgenţa IV – asigurată de grupări operative dislocate pentru intervenţii de aplicare şi de
lungă durată.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor
acestora se realizează prin următoarele acţiuni :
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor

sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
c) acordul;
d) asistenţă tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederile legale;
h) alte forme.

Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative;
b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de
risc, pe categorii de forţe şi mijloace (ex.: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, alte tipuri de
autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali,scafandri, etc.).
c) zona de acoperire a riscurilor;
d) timpii de răspuns;
e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii, asistenţa
medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare, deblocări/salvări de persoane, salvări de animale
etc.
f) alte informaţii considerate necesare.
Secţiunea 2. Acţiunile de protecţie-intervenţie
Acţiunile de protecţie – intervenţie - forţele de intervenţie specializate acţionează conform
domeniului de competenţă pentru:
- salvarea sau protejarea oamenilor , bunurilor materiale , evacuarea
persoanelor , cazarea sinistraţilor , aprovizionarea cu alimente , medicamente şi
materiale necesare ;
- acordarea primului ajutor medical ;
- aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă Jandarmi , Poliția Locală, Poliţia Ianca
- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca
accesibile ; Poliţia Rutieră
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- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţelele utilitare .
Primarii şi conducătorii operatorilor economici ale instituţiilor publice au obligaţia de a
asigura cunoaşterea de către forţele de intervenţie şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune
conform planurilor aprobate de analiză şi acoperirea riscurilor .
În scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale pe
timp de război sau în alte situaţii speciale, pentru prevenirea şi diminuarea pierderilor în condiţiile
întrebuinţării de către agresor a armelor nucleare, biologice şi chimice, convenţionale, a mijloacelor
incendiare în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/2004 şi ale O.M.A.I.
nr.1184/2006, la ordin, se execută evacuarea unei părţi din personalul autorităţilor administraţiei
publice locale, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, a unor categorii de cetăţeni şi bunuri
materiale importante din unele localităţi din zona de frontieră.
Secţiunea 3. Instruirea
Va fi consemnat modul în care a fost asigurată cunoașterea de către forțele destinate
intervenției, precum și de către populație, a modalităților de acțiune conform planurilor de analiză și
acoperire a riscurilor aprobate.
Secţiunea 4. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de
cooperare
COMITETUL NAŢIONAL
PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL
GENERAL
PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ

COMITETUL
MINISTERIAL
PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL
PENTRU
SITUAŢII DE
URGENŢĂ
„DUNĂREA”
tel 0239611212
fax 0239619669

COMITETUL JUDEŢEAN
BRĂILA
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE
A APELOR BRĂILA
tel 0239614308 fax 0239614347
CENTRUL OPERATIV

tel 0239693957 fax 0239693737

GRUPURI DE SUPORT
TEHNIC

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ IANCA
tel 0239668178
fax 0239668178
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ANM

CMR

INH - GA

ADMINISTRAŢIA
NAŢIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
CENTRU
OPERATIV

D.A BUZĂU-IALOMIŢA
tel 0238720907 fax 0238427257
CENTRUL OPERATIV

Capitolul V. RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE
Resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a
riscurilor sunt evidențiate în Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru
gestionarea situațiilor de urgență.
Aceste Planuri se întocmesc la începutul fiecărui an, sumele respective făcând parte din
bugetul propriu al primăriei și fiind supuse aprobării în prima ședință a consiliului local.
Pentru prevenirea și combaterea riscurilor identificate pe raza U.A.T Ianca și ținând cont de
amploarea și efectele posibile ale acestora s-au stabilit următoarele tipuri de forțe participante :
a) serviciul voluntar pentru situații de urgență – componenta preventivă – cu un
număr de 5 voluntari ;
b) formațiune specializată de protecție civilă din cadrul serviciul voluntar pentru
situații de urgență, prin echipa de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare – cu un
număr de 20 voluntari.
Pe lângă tipurile de forțe enumerate mai sus vor mai acționa, în funcție de complexitatea
intervenției și echipaje ale poliției și jandarmariei care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T
Ianca.
Totodată, vor mai acționa echipe din cadrul Poliției Locale Ianca precum și echipe din
cadrul serviciilor publice descentralizare respectiv Direcția Serviciilor Publice Ianca.

Capitolul VI. LOGISTICA ACȚIUNILOR
În cazul producerii unei situații de urgență pe raza U.A.T Ianca, forțele și mijloacele de
intervenție sunt stabilite prin planurile de apărare specifice, respectiv :
- planul de apărare în caz de cutremur
- planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
- planul de evacuare în situații de urgență a populației și a unor bunuri materiale
Forțele și mijloacele de intervenție vor acționa conform sarcinilor stabilite prin planurile de
apărare specifice menționate mai sus.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL ORAŞULUI IANCA

ÎNTOCMIT,
ING. DEACU DANIEL C-TIN

PRIMAR
CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE
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la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca

ANEXA 1

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea
riscurilor în cadrul U.A.T Ianca

Nr.
crt.

Denumire
autoritate

Coordonate autoritate

Persoană(e) de contact

1

Primărie

Str. Brăilei, nr.27,
tel.0239/668178,
fax.0239/668178
e-mail

Chiriţă Fănel George
primar,tel/fax 0239/668178
mobil 0722894652,
adresa : str.Teilor, nr.53

primaria.ianca@yahoo.com

Atribuţii in
P.A.A.R conform
fişei
: Fişa nr. 1

Deacu Daniel Constantin :
inspector specialitate,
tel/fax 0239/668178
mobil 0734733722
adresa : str.N.Oncescu, nr.1

2

Liceul
Teoretic
„Constantin
Angelescu”

Str. Brăilei ,nr. 167
Dragomir Ștefănuț :
tel/fax. 0239668344
director ,
e-mail
tel/fax 0239668344
licangelescu@yahoo.com mobil 0766563154
adresa : str.N.Oncescu, nr.17

Fişa nr. 2

3

Direcţia
Serviciilor
Publice

Str. Gării, nr.6
tel/fax. 0239/668806
e-mail
dsp_ianca@yahoo.com

Dumitrache Anca : director
tel/fax 0239668806
mobil 0723690720
adresa : str.N.Oncescu, nr.1

Fişa nr.3

4

U.A.M.S

Str. Teilor ,nr. 74,
tel./fax.0239/6683436
e-mail
uamsianca@clicknet.ro

Beceanu Florin : director , Fişa nr. 4
tel/fax 0239/668346
mobil 0740009886
adresa : mun. Brăila

NOTĂ:
Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în U.A.T. sunt, după caz:
a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale, servicii publice deconcentrate/ descentralizate);
b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetări ştiinţifice;
d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie etc.)
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ANEXA 2
la planul de analiză şi acoperire a riscurilor al U.A.T Ianca

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Fişa nr. 1
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii Instituţiile controlate sunt cele aflate în
de competenţă
subordinea directă (grădiniţe, şcoli, licee,
cămine culturale);
Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de
protecţie la incendii şi la producerea de seisme ;
Informează asupra concluziilor pe C.L.S.U Ianca
şi I.S.U Brăila;
Periodicitatea controlului este semestrială.
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Domeniul de competenţă cuprinde măsurile de
pericolelor specifice unităţii administrativ- protecţie la incendii, la producerea de seisme şi
teritoriale şi asupra comportamentului de la producerea de inundaţii;
adoptat în cazul manifestării unui pericol
Periodicitatea este dată de graficul de control la
gospodăriile
cetăţeneşti
de
componenta
preventivă a S.V.S.U
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U şi personalul I.S.U
Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii şi de seisme;
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este
semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Materiale informative/documentare, rapoarte,
pericolelor specifice unităţii administrativ planuri de urgenta, pliante, mass media, filme,
teritoriale şi asupra comportamentului de afise, campanii informative
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi,
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape,
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
Activează sirenele de alarmare prin intermediul
centralei de alarmare montată în sediul Primăriei
Ianca cu ajutorul personalului special desemnat;
Mijloacele de alarmare sunt sirenele electrice,
sirenele electronice şi clopotele bisericilor;
Timpul de intrare în acţiune – 2 minute
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b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare

Întreprinde
activităţi
de
căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii
unor seisme ;
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea S.V.S.U
Ianca;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
c)-asistenţă medicală
Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de
pericolului produs
resturile de construcţii;
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”
Fişa nr. 2
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii şi de seisme;
Periodicitatea exerciţiilor şi/sau aplicaţiilor este
semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi, corturi,
costume de protecţie, găleţi, lopeţi, târnăcoape,
căngi, truse medicale, staţii de emisie-recepţie;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)-asistenţă medicală
Întreprinde activităţi de prim-ajutor şi de cazare
a sinistraţilor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi
paturi de campanie;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării
pericolului produs
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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Fişa nr. 3

DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE IANCA

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol

Domeniul de competenţă îl constituie prevenirea
poluării accidentale a mediului;
Periodicitate – săptămânal, odată cu ridicarea
gunoiului menajer şi animal de la gospodăriile
cetăţeneşti
-

d)-exerciţii şi aplicaţii
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra Materiale informative, pliante, mass media,
pericolelor specifice unităţii administrativ afise, campanii informative, portile deschise...
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
Întreprinde activităţi de
căutare/salvare/descarcerare în cazul producerii
unor seisme ;
Mijloacele folosite sunt cele din dotarea D.S.P
Ianca;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
c)-asistenţă medicală
Întreprinde numai activităţi de prim-ajutor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării Întreprinde activităţi de degajare a terenurilor de
pericolului produs
resturile de construcţii;
Mijloacele folosite sunt utilajele din dotare;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol

NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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UNITATEA de ASISTENŢĂ
Fişa nr. 4
MEDICO-SOCIALĂ IANCA
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Participă membrii S.V.S.U Ianca şi personalul
I.S.U Brăila – Garda 2 Ianca;
Domeniul de competenţă îl constituie
producerea de incendii, de accidente chimice şi
de seisme; Periodicitatea exerciţiilor şi/sau
aplicaţiilor este semestrială
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanentă a parametrilor
meteo, seismici , de mediu, hidrografici,etc şi
transmiterea datelor la autorităţile competente
b)-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii
de competenţă
c)-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol
d)-exerciţii şi aplicaţii
Materiale/ echipamente necesare : tărgi,
costume de protecţie, truse medicale;
Locul de desfăşurare este în perimetrul liceului
teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
III INTERVENŢIE
a)-alarmare
b)-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)-asistenţă medicală
Întreprinde activităţi de prim-ajutor şi de cazare
a sinistraţilor;
Mijloacele folosite – truse de prim-ajutor şi
paturi de campanie;
Timpul de intrare în acţiune – la maxim 1 oră de
la încetarea seismului
d)-acţiuni de îndepărtare a manifestării
pericolului produs
e)-acţiuni de limitatre a consecinţelor unui
pericol
NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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ANEXA 3

COMPONENȚA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IANCA
Nr.
crt.
0

NUMELE ŞI PRENUMELE
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fănel George Chiriță
Mircea Mircescu
Alexandru Sterian
Valentin Taman
Aurelian-Valentin Dumitrana
Anca Dumitrache

7.

ÎN COMITET
2

FUNCŢIA
LA LOCUL DE MUNCĂ
3

Președinte
Vicepreședinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Primar
Viceprimar
Secretar
Șef Poliția Ianca
Șef Jandarmerie Ianca
Director D.S.P Ianca

Florea Lupu

Membru

8.

Ștefănuț Dragomir

Membru

Șef Stație repompare
apă potabilă

9.

Mirela Marinela Cazacu

Membru

Director liceu teoretic
„Constantin Angelescu”
Ianca
Director liceu tehnologic
„Nicolae Oncescu” Ianca

AD RE SA
DE LA LOCUL DE MUNCĂ
DE LA DOMICILIU:
LOCALITATE, STR., NR. TELEFON
LOCALITATE, NR. TELEFON
4
5
Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Teilor, nr.53- 0722894652
Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178 Ianca, str.Gării, nr.13 - 0731306494

Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178
Ianca, str.Sărățeni, nr.4 - 0239668444
Ianca, str.Sărățeni, nr.2 - 0239668007

Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668806

Ianca, str.Școlii, nr.5 - 0735308056
Ianca, str.Brăilei, nr.167 - 0239668344

Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0723648572

Brăila
Brăila - 0763374482

Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6 0723690720
Ianca, str.Brăilei, bl.B1 0723577657
Ianca, str.N.Oncescu , nr.17-

0766563154

Ianca, str.Brăilei, nr.13 - 0239668494

Brăila

Medic C.M.I Ianca
Medic veterinar C.S.V
Ianca
Șef District A.N.D
Ianca
S.C Senin Impex S.R.L

Ianca, str.Morii, bl.F1 - 0239668272

Ianca, str.Brăilei, bl.B3 - 0722513540

10. Marin Năstășel
11. Bogdan Dumitru

Membru
Membru

12. Liviu Gologan

Membru

13. Ștefan Marcel Mitrea

Membru

14. Ionuț Marin

Membru

15. George Leca

Membru

S.C Miofan Agrotrans
S.R.L
Șef Poliție locală Ianca

16. Daniel Constantin Deacu

Secretar

Șef S.V.S.U
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Ianca, str. Sărățeni, nr.15 0755533963

Ianca, str.Brăilei, bl.E3 - 0755533963

Ianca, str.Școlii, nr.4 - 0239668470

Brăila

Ianca, sat Oprișenești, nr.225A 0239669663

Ianca, str.Calea Brăilei, nr.22,
bl.B1, sc.2, ap.18 - 0744314935

Ianca, str.Gării, nr.5, bl.B21 0239668811

Brăila

Ianca, str.Gării, nr.6, bl.C7 - 0239668178

Ianca, str.Eroilor, bl.F6 0731306491
Ianca, str.N.Oncescu, bl.C6 0734733722

Ianca, str.Brăilei, nr.27 - 0239668178

principal C

Nr.
crt.

1 Mircea Vodă
-

2 Șuțești
-

3 Bordei Verde principal S
secundar s
principal Av
secundar av
principal Ip
secundar ip
principal
Ach
secundar ach
principal An
secundar an
principal Im
secundar im
principal
Atp
secundar atp
principal
Eup
secundar eup
principal Ed
secundar ed
principal Ez
secundar ez

4 Jud. Vrancea
Jud. Constanța
5
secundar id

județ vecin
principal Id

sau

secundar c
principal
At/Pt
secundar
at/pt

Unitatea

administrativteritorială

Înz
Ip
Ed
Ez
-

Înz
ip
Ed
ez

Înz
Im
Ed
ez

C -

an
-

-
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Epizootie

Epidemie

Eşecul
utilităţilor
publice

Accident
grav de
transport

Incendiu în
masă

Accident
nuclear

Accident
chimic

Incendiu de
pădure

Avalanşă/
Înzăpeziri

Secetă

Inundaţie

Alunecare/
prăbuşire
de teren

Cutremur

ANEXA 4

RISCURI POTENȚIALE ÎN LOCALITĂȚI/JUDEȚE VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENȚĂ
A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE IANCA

Tipuri de riscuri

ANEXA 5

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE
A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENȚEI
DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR ACESTORA
Pentru riscul aferent unor incendii de pădure sau a unor incendii datorate incendierii
vegetației de pe terenurile agricole se vor avea în vedere următoarele :
- focul se va face numai în locuri special amenajate ;
- este interzisă arderea resturilor vegetale la o distanță mai mică de 100 metri față de
zonele forestiere ;
- este interzisă aruncarea resturilor de țigări aprinse în pădure ;
- este strict interzisă arderea resturilor vegetale în condiții de vânt ;
- este strict interzis focul în pădure în condiții de vânt sau secetă ;
- dacă a fost făcut focul, la plecare acesta se va stinge cu apă, iar jarul va fi acoperit
cu pământ ;
- arderea miriștilor sau a vegetației uscate se va face numai pe timp de zi ;
- se va asigura personal de supraveghere și stingere a eventualelor incendii până la
finalizarea arderii ;
- în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, se va asigura prezența unui plug și
a unor mijloace de stingere cum ar fi cisterna cu apă și/sau rezervoare de apă ;
- se va izola locul ce urmează a fi incendiat, prin crearea unor fâșii paralele arate.
Lățimea fâșiei de izolare va fi, față de drumuri și poduri de 20 metri, iat față de calea ferată de 50
metri.
Pentru riscul aferent producerii unor înzăpeziri, se vor avea în vedere următoarele :
- în cazul unor căderi abundente de zăpadă însoțite de vânt puternic se va proceda la
montarea semnalizării rutiere de restricționare a sectoarelor de drum afectate de blocaje și
informarea utilizatorilor drumului despre măsurile luate ;
- pentru prevenirea formării gheții se vor folosi materiale antiderapante și chimice ;
- se va proceda la folosirea utilajelor de deszăpezire în timp util, pentru a se evita
blocarea drumurilor și căilor de acces ;
- pe timp de viscol avertizat cu cod galben sau cod portocaliu, se va interveni doar în
situația când sunt în pericol vieți omenești sau distrugeri materiale pe rețeaua de drumuri publice ;
- se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra
condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-şi necesarul de hrană, apă,
combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată etc.
Pentru riscul aferent producerii unui cutremur, se vor avea în vedere următoarele :
- este necesar să cunoaştem bine modul şi locurile care pot asigura protecţie în toate
împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport etc. Aceasta, cu atât
mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru realizarea unei oarecare protecţii este
foarte scăzut ;
- dacă suntem în interiorul unei locuinţe – rămânem acolo, departe de ferestre care
se pot sparge. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă din clasă
suficient de rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli
ornamentale etc. ;
- dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe (clădiri), rămânem departe de aceasta,
ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri şi care de obicei se pot prăbuşi pe
stradă ;
- dacă suntem la şcoală (serviciu), nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu se aleargă
pe scări, nu se utilizează liftul, nu se aleargă pe stradă.
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ANEXA 6

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE
A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE
ȘI DE ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII
Pentru preavertizarea și/sau avertizarea populației în cazul atingerii unor valori
critice de temperatură sau în cazul producerii unor fenomene meteo cu impact asupra
populației (ploi abundente, furtuni, vijelii, viscol, căderi masive de zăpadă, ceață
densă, etc.) există trei sisteme de avertizare :
- prin sistemul de aviziere existente în fiecare localitate componentă ;
- prin sistemul de transmitere a mesajelor (serviciul S.M.S) existent în
cadrul primăriei Ianca ;
- prin mesaje preînregistrate transmise cu ajutorul centralei de alarmare
existentă în cadrul primăriei Ianca și a sirenelor electronice montate în localitățile
Plopu, Perișoru, Tîrlele Filiu și Berlești.
Pentru alarmarea populației în vederea evacuării se folosesc următoarele
mijloace de alarmare :
- clopotele de la bisericile existente în fiecare localitate componentă, în
număr de 7 bucăți ;
- sirenele electrice existente pe raza orașului Ianca, în număr de 2 (două)
bucăți, având o putere de 5,5 kW și respectiv de 3,5 kW ;
- sirena electrică existentă pe raza localității Oprișenești, având o putere
de 5,5 kW;
- sirena electronică existentă pe raza localității Berlești, având o putere
de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Tîrlele Filiu, având o
putere de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Perișoru, având o putere
de 600 W ;
- sirena electronică existentă pe raza localității Plopu, având o putere de
600 W .
Toate sirenele sunt conectate la o centrală electronică montată în incinta
Primăriei Ianca, semnalul de alarmare putându-se da centralizat, la toate sirenele în
același timp, sau individual în funcție de situația de urgență care încadrează
localitatea respectivă.
Starea operațională a întregului sistem de alarmare/avertizare poate fi văzută în
timp real atât de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U) prin
Centrul Operațional Național (C.O.N), cât și de către Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „DUNĂREA” Brăila prin Centrul Operațional Județean (C.O.J).
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ANEXA 7

TABEL

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism,
inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Instituţie / Agent economic
S.C Radovici Servcom S.R.L
C.U.P Brăila – staţia de tratare Ianca
S.C M.C.R Prod S.R.L
S.C Senin S.R.L
S.C Petrom S.A – staţia PECO
O.M.V Grup
Primăria Ianca - sediu
U.A.M.S Ianca
Liceu tehnologic „N.Oncescu” Ianca
Liceu teoretic „Constantin Angelescu”
Grădiniţa Perişoru
Grădiniţa Plopu
Grădiniţa Oprișenești
Şcoala cu clasele I-IV Tîrlele Filiu
Şcoala cu clasele I-VIII Perișoru
Şcoala cu clasele I-IV Oprişeneşti
Şcoala cu clasele I-VIII Plopu
S.C Bona Avis S.R.L
S.C Eldomir S.R.L

Tipul situaţiei de urgenţă care
afectează
accident tehnologic
accident tehnologic
accident tehnologic
seism
accident tehnologic
accident tehnologic
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
seism
accident tehnologic
accident tehnologic
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Observaţii

ANEXA 8

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL DECIZIONAL
ALE FORŢELOR CE ACŢIONEAZĂ ÎN CAZUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
În cazul primirii informaţiilor despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă ce
afectează localitatea IANCA, primarul ordonă alarmarea localităţii atât prin sistemul de alarmare al
protecţiei civile, clopotele bisericilor, cât şi prin alte mijloace de alarmare cum sunt fluiere,
claxoane, etc.
PRIMAR

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ………
……

CHIRIŢĂ FĂNEL GEORGE

ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

VICEPRIMAR

MIRCESCU MIRCEA

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
…….

DEACU DANIEL CONSTANTIN

SECRETAR

STERIAN ALEXANDRU

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

1. ŞEF ECHIPĂ DE INTERVENŢIE PSI
GARDA NR.2 INTERVENŢIE
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
……….… ……… ……… ……… ………

2. ŞEF POLIŢIE LOCALĂ IANCA
LECA GEORGE
3. ŞEFII ECHIPELOR/GRUPELOR DE
SPECIALITATE PE LINIE DE
PROTECŢIE CIVILĂ

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___… ……… ……… ……… ………
………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….… ……… ……… ……… ……… ……

DUMITRACHE ANCA
MARIN IONUŢ
MITREA ȘTEFAN MARCEL



Sirenă electrică 5,5 Kw
Primăria Ianca
Sirenă electrică 3,5 Kw
Lic. Teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca
Sirenă electrică 5,5 kw
Bloc nr.1 Oprişeneşti
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Berlești
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Tîrlele Filiu
Sirenă electronică 600 W
Cămin cultural sat Perișoru
Sirenă electronică 600 W
Grădiniță sat Plopu

Despre introducerea semnalului de alarmare pe teritoriul oraşului se va raporta imediat la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « DUNĂREA » Brăila.
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ANEXA 9

LOCURI/SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ
ȘI DOTAREA ACESTORA

În cazul în care populația trebuie evacuată, ca urmare a producerii unei situații
de urgență (cutremur, ploi torențiale care au afectat masiv gospodăriile cetățenești,
căderi masive de zăpadă care au blocat și au acoperit unele gospodării cetățenești) se
organizează următoarele locuri/spații de evacuare :
- Internatul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” – str. Calea Brăilei,
nr.167 – capacitate 150 locuri;
- Casa de Cultură Ianca – str. Calea Brăilei, nr.35 – capacitate 200 locuri;
- Sala de sport a Şcolii cu 16 clase Ianca – str. Calea Brăilei, nr.116 –
capacitate 200 locuri;
- Campus Școlar „Nicolae Oncescu” - Sală sport – str. Calea Brăilei, nr.13 –
capacitate 400 locuri ;
- Stadionul orăşenesc „Ștefan Vrăbioru” Ianca - Str. Stadionului – capacitate
800 locuri (40 corturi x 20 pers./cort) ;
- Cămin Cultural Ianca - str. Calea Brăilei, nr.112A – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Berlești – sat Berlești – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Tîrlele Filiu – sat Tîrlele Filiu – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Perișoru – sat Perișoru – capacitate 80 locuri ;
- Cămin Cultural Oprișenești – sat Oprișenești – capacitate 80 locuri.
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ANEXA 10
PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
Categorii
de personal

Preşedintele
Comitetului
pentru situaţii
de urgenţă
Conducătorii
operatorilor
economici
sursă de risc
Directorii
unităţilor de
învăţământ şi
personalul
didactic
desemnat să
execute
pregătirea
Membrii
comitetului
local pentru
situaţii de
urgenţă
Inspector de
protecţie
civilă/cadru
tehnic cu
atribuţii în
dom.ap.împ.inc.
încadrat potrivit
OMAI
106/2007
Personal de
specialitate din
cadrul
inst.publice,
serv.deconc şi
operatori ec.
Şeful
serviciului
voluntar pentru
situaţii de
urgenţă
Personalul
component al
Serviciului
Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/
cine
răspunde

Nivelul la
care se
organizează
pregătirea

Total
personal
de
pregătit

Instructaj de
pregătire, anual
(4 ore)

I.S.U

oraş

1

O convocare
de pregătire,
anual
(6 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

7

O instruire,
anual
(4-6 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

12

Instructaj de
pregătire,
semestrial
(2-3 ore)

Comitetul
pentru situaţii
de urgenţă

oraş

14

I.S.U

municipiu

1

I.S.U

municipiu

3

Inspector de
protecţie
civilă/cadru
tehnic cu
atribuţii în
dom.ap.împ.inc.

Inst. publice
Serv.
Deconc.
Operatori ec.

4
2

1

10

5

I.S.U

municipiu

1

oraş

1

oraş

25

Instructaj de
pregătire,
trimestrial
(2-3 ore)
Instructaj de
pregătire, anual
(4 ore)
Instructaj de
pregătire,
trimestrial
(2-3 ore)
O convocare de
pregătire, semestrial
(2-4 ore)
Un instructaj de
pregătire, semestrial
(2-4 ore)
O şedinţă teoreticaplicativă, lunar
(2-3 ore)

Preşedintele
Comitetului
pentru situaţii de
urgenţă

Şef serviciu

ian
P

R

feb
P

R

mar
P

R

apr
P

R

mai
P

R

iun
P

R

Anul 2021

Total
Sem.I
P
R

iul

P

R

aug

P

R

sep
P

R

oct
P

nov
R

P

R

dec
P

R

Total
Sem.II
P
R

I. Pregătirea personalului de conducere
1

1

3

1

3

6

Total
an
P
R

4

6

6

4

7

6

12

II. Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
14

1

14

1

1

1

14

14

1

1

3
2

1

2

5
1

25

25

25

25

25
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2
2

1

5

5

2

14

1
3

1

2

5

2
2

4

2

5

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

ANEXA 11

TABEL
cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente

Nr. crt. Denumire material/echipament

U.M

Existent

1

Sirenă electrică 5,5 kW

buc.

2

2

Sirenă electrică 3,5 kW

buc.

1

3

Sirenă electronică 600 W

buc.

4

4

Motopompă evacuare apă 2″

buc.

1

5

Motopompă evacuare apă 4″

buc.

1

6

Motofierăstrău

buc.

1

7

Grup generator

buc.

1

8

Polizor unghiular

buc.

1

9

Maşină de găurit electrică

buc.

1

10

Pompă electrică submersibilă

buc.

2
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Nr. crt. Denumire material/echipament

U.M

Existent

11

Costum impermeabil

buc.

3

12

Cisme scurte

buc.

10

13

Cisme cauciuc lungi

buc.

3

14

Mască gaze

buc.

10

15

Topor PSI

buc.

4

16

Stingător cu praf P6

buc.

10

17

Scară telescopică

buc.

1

18

Lopată cu coadă

buc.

10

19

Casma cu coadă

buc.

10

20

Găleată PSI

buc.

10

21

Rangă de fier PSI

buc.

4

22

Bidon carburant 30 litri

buc.

10
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ANEXA 12

REGULI DE COMPORTARE
ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
Faza pre-dezastru - înainte de producerea dezastrului:
nvățați semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecției civile, al autorităților
și
altor organizații abilitate să intervină în astfel de situații;
păstrați-vă calmul;
deschideți aparatele radio și televizoarele și ascultați informațiile generale emise pe
aceste
căi, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autoritățile în drept;
dacă sunteți sfătuiți să părăsiți locuința/localitatea/zona, faceți prompt acest lucru;
n situație de dezastru, folosiți telefonul numai pentru a anunța (semnala) autorităților
locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundații, alunecări de teren, accidente
majore, înzăpeziri, etc. și pentru a solicita ajutor medical;
păstrați la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să
vă
ajute să supraviețuiți câteva zile; dacă sunteți acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceți
fără greutăți peste perioada de pericol; dacă sunteți evacuați și trebuie să vă deplasați în alte
localități, trebuie să vă luați cu dumneavoastră rezerve de alimente pentru a le folosi pe
drum sau după ce ajungeți în noua localitate.
Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstrați la îndemână sunt: apa (de
preferat în sticle de plastic sau canistre), hrana (în pachete conservate sau sigilate care nu
necesită păstrare la rece, fierbere sau coacere), medicamente necesare membrilor familiei
dumneavoastră, trusa de prim ajutor, cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne,
radioreceptor portabil (eventual baterii de rezervă), documentele personale (de identitate) etc.

Faza post-dezastru - după producerea dezastrului:
respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările serviciilor de
urgență
profesioniste, ale autorităților și ale altor organizații abilitate să intervină în astfel de
situații;
pătrundeți cu extremă precauție în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
nu intrați cu torțe, lumânări sau țigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost
inundate;
nu atingeți firele electrice căzute sau rupte;
dacă simtiți miros de gaze, deschideți toate ferestrele și ușile, închideți robinetul
principal
de gaze, părăsiți casa imediat și anuntați (dacă este posibil) Distrigaz;
dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeți sursa principală de curent
electric,
ștergeți-le de umezeală, uscați-le și, în final, conectați-le la priză (atenție ! nu faceți acest
lucru dacă sunteți ud sau stați în apă);
verificați rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi;
urmăriți instrucțiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei și
alimentelor;
dacă este necesar, cereți alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală și adăpost;
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ndepărtați-vă sau stați departe de zonele calamitate. Nu împiedicați acțiunile de
intervenție; sprijiniți-le când vi se cere acest lucru;
sprijiniți echipele de voluntari ai Crucii Roșii Române în acțiunile de ajutorare a
persoanelor afectate de dezastre;
după trecerea pericolului, dați de știre rudelor ca acestea să știe că sunteți în siguranță,
altfel, autoritățile locale pot pierde timp căutându-vă;
nu transmiteți zvonuri sau știri exagerate despre efectele dezastrului.
Semnalul de alarmare în caz de dezastru este:
Cinci impulsuri a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

Când cereți ajutor specializat:
Telefonați la numărul stabilit pentru cazurile de urgență:
• AMBULANȚA - 112 sau 961
• POMPIERII - 112 sau 981
• POLIȚIA - 112 sau 955
Dacă sunați la 112, trebuie să anunțați:
- ce urgență aveți;
- unde este urgența;
- unde vă aflați;
- de la ce număr de telefon sunați;
- cum vă numiți.
Alte informaţii utile:
Rezerva de medicamente
Trusa de medicamente va conține, în primul rând, medicamentele pe care le luați
permanent sau periodic, recomandate de medic.
La acestea puteți adăuga alte medicamente cum ar fi cele pentru combaterea durerii, a febrei.
Din această categorie vor face parte medicamente pe care le-ați mai luat și le-ați tolerat fără
probleme.
Atenție! Medicamentele sunt pentru uzul dumneavoastră !
Nu recomandați niciodată din medicamentele dumneavoastră altor persoane!
Prevenirea bolilor infecto-contagioase în timpul inundațiilor
În cazul unor dezastre provocate de inundații, persoanele aflate în zona calamitată sunt
supuse riscului unor îmbolnăviri cu cale digestivă, și nu numai, care pot afecta mai multe
persoane, până la întrega comunitate, răspândindu-se cu repeziciune. De aceea, se recomandă
luarea câtorva măsuri elementare de prevenire: să se consume alimente și apă numai din surse
sigure, să se apeleze la apa din surse proprii numai după ce autoritățtile de specialitate consideră
că nu mai reprezintă un pericol, să fie respectate normele de igienă individuală și colectivă, mai
ales, să nu se mănânce cu mâinile murdare; de asemenea, să se accepte vaccinarea dacă
autoritățile sanitare recomandă această măsură de protecţie împotriva unor boli. La primele
semne de boală – scaune diareice multiple, febră, vărsături – se va solicita de urgență ajutorul
medical.
Pentru evitarea altor îmbolnăviri, se recomandă îngrijirea corectă a rănilor, protecția
picioarelor cu cizme de cauciuc și schimbarea îmbrăcămintei ude cu una uscată.
De îndată ce condițiile permit și dacă este cazul, se impune îndepărtarea leșurilor
animalelor moarte și amenajarea latrinelor.
Combaterea hipotermiei
Provocată de expunerea la temperaturi joase, în condițiile intemperiilor din anotimpurile
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răcoroase – ploaie, zăpadă, ger, hipotermia poate afecta serios sănătatea oamenilor. Se
consideră că o persoană este în hipotermie, atunci când temperatura corpului (trunchiului) este
inferioară celei de 36 grade. Pentru a ajuta aceste persoane să se poată reîncălzi, le vom acoperi
cu pături izolante și li se vor da să bea băuturi nealcoolice calde. În funcție de gravitatea
hipotermiei, care poate ajunge până la degerături, se va apela la îngrijirile medicale. Până la cel
mai apropiat punct de acordare a primului ajutor medical, zonele afectate de degerături se vor
acoperi cu materiale curate și vor fi protejate față de traumatisme.
ANEXA 13

HĂRŢI
DE
RISC
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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
H
O
T
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.10 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DE
din 25 februarie 2021
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
pentru U.A.T. Orașul Ianca. PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila,
înregistrată sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.)
Dunărea Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către
Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării conditionalităților
impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 20142020, precum și la etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor
existente la aceasta dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/10.02.2021,
prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de realizare a demersurilor
legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.19707/09.10.2020 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.817/12.10.2020,
prin care s-a comunicat Avizul favorabil nr.S4722/05.10.2020 al Comisiei tehnico-economice pentru
Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici, Lista de investiții prioritare pe sistemele de
alimentare cu apă și apă uzata-revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020;
►Adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită adoptarea de către
Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr.12/14.02.2020 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
pentru U.A.T. Orașul Ianca;
►Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru modificarea
Hotărârii nr.1/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind emiterea Avizului consultativ
asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu
Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
pentru U.A.T. Orașul Ianca;
►Referatul de aprobare al Primarului Orașului Ianca, Județul Brăila;
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►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.12 alin.(1) lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin.(2) lit.b)
pct.4 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila, ale art.16 alin.(1) pct.2 din Dispoziții Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.139 alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T.
Orașul Ianca, se modifică după cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 – 2020, revizia septembrie 2020, conform
Anexei nr.1 în format electronic (DVD).”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului pe Sistemul de canalizare pentru
U.A.T. Orașul Ianca, rezultați din Studiul de fezabilitate-revizia septembrie 2020, astfel:
a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri constante, conform Anexei nr.2;
b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri curente, conform Anexei nr.3.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnicoeconomici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii,
prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului
Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila în
două exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexele nr.2 și 3.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) va
fi pus la dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Art.IV.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) 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

H.C.L. Nr.10/25.02.2021
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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 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai
Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca.
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 al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 s-a aprobat Studiul de fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;
Urmare revizuirii acestora efectuate în luna septembrie a anului trecut, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila ne-a solicitat, prin adresa nr.150/17.02.2021, adoptarea de către Consiliul
Local a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.2020, scop în care ne-a transmis:
1.-Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 – 2020, revizia septembrie 2020, conform Anexei nr.1 în format
electronic (DVD);
2.-Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului pe Sistemul de canalizare pentru U.A.T. Orașul Ianca,
rezultați din Studiul de fezabilitate-revizia septembrie 2020, respectiv:
a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri constante, conform Anexei nr.2;
b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului, în prețuri curente, conform Anexei nr.3.
3.-Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru modificarea Hotărârii
nr.1/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra Studiului de
fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020.
Cu precizarea că această hotărâre este necesară completării dosarului aferent Contractului de finanțare
nr.422/03.12.2020 încheiat cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, vă rog să fiți de acord cu adoptarea ei în forma prezentată
și agreată în cadrul etapelor de negocieri.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H
O
T
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.11 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DE
din 25 februarie 2021
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listelor de investiții
prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila,
înregistrată sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea
Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către Asociație și
autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării conditionalităților impuse prin
Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, precum și la
etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor existente la aceasta
dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/10.02.2021, prin
care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de realizare a demersurilor legale
pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.19707/09.10.2020 Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.817/12.10.2020, prin
care s-a comunicat Avizul favorabil nr.S4722/05.10.2020 al Comisiei tehnico-economice pentru Studiul
de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici, Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare
cu apă și apă uzata-revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020;
►Adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită adoptarea de către
Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.13/14.02.2020 privind aprobarea
Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;
►Hotărârea nr.6/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I.Dunărea Brăila pentru modificarea
Hotărârii nr.2/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației, privind avizarea Listei de investiții prioritare
pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local al Orasului Ianca nr.10/25.02.2020 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;
►Hotărârea Consiliului Local al Orasului Ianca nr.13/14.02.2020 privind privind aprobarea Listei
de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele
de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;
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►Referatul de aprobare al Primarului Orașului Ianca, Județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit.b) pct.3 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila și ale art.139
alin.(3) lit.d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listei de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de
apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, se modifică după cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de
programare 2014 - 2020, potrivit Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada
2014 – 2020, conform Anexei nr.1.”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare
2014 - 2020, potrivit Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020,
conform Anexei nr.2.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.13/14.02.2020 privind
aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014 - 2020, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii, prin
grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila două
exemplare originale ale prezentei hotărâri, cu Anexele nr.1 și 2.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) va fi
pus la dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Art.IV.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

H.C.L. Nr.11/25.02.2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Alexandru STERIAN
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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 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/14.02.2020 privind aprobarea Listelor de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 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 al Orașului Ianca nr.13/14.02.2020 s-au aprobat Lista de investiții
prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care
se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila,
în perioada 2014 - 2020;
Urmare revizuirii acestora efectuate în luna septembrie a anului trecut, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila ne-a solicitat, prin adresa nr.150/17.02.2021, adoptarea de către Consiliul
Local a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.13/14.02.2020, scop în care ne-a transmis:
1.-Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 - 2020,
potrivit Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Anexei 1;
2.-Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 - 2020, potrivit
Studiului de fezabilitate-revizia septembrie 2020, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020, conform Anexei 2;
3.-Hotărârea nr.6/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I.Dunărea Brăila pentru modificarea Hotărârii
nr.2/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației, privind avizarea Listei de investiții prioritare pe sistemele
de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila în perioada 2014-2020;
Cu precizarea că și această hotărâre este necesară completării dosarului aferent Contractului de
finanțare nr.422/03.12.2020 încheiat cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, vă rog să fiți de acord cu adoptarea ei în forma
prezentată și agreată în cadrul etapelor de negocieri.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H ODE
T ĂFOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.12 PRIMAPRIMA
din 25 februarie 2021

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului
anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
perioada 2014 - 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila, înregistrată
sub nr.S441/29.01.2021 la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea Brăila S.A., cu privire
la documentele care trebuie elaborate, avizate și aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale
membrilor asociați, necesare respectării conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare
nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, precum și la etapele procedurale care trebuie parcurse în acest
scop, pe baza documentelor existente la aceasta dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/10.02.2021, prin care sau comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de realizare a demersurilor legale pentru
adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.141/11.02.2021, în
completare la punctul 3 din Adresa nr.S441/10.02.2021/92/10.02.2021, prin care comunica Asociației:
-adresa nr.S590/08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - Notificarea nr.2 la Contractul
de finanțare nr.422/03.12.2020;
-adresa de răspuns a AM POIM, înregistrată la Operator sub nr.S662/11.02.2021, prin care se comunică
aprobarea modificării Cererii de finanțare - anexa la Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020, precum și
documentatia revizuită din MySMIS conform Notificării nr.2;
►Adresa nr.150/17.02.2021 a Asociației, prin care se solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a
unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a
prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014 - 2020;
►Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru modificarea Hotărârii
nr.1/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra Studiului de
fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea nr.7/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată a Operatorului S.C.
C.U.P. Dunărea Brăila, pe perioada 2021-2025, cu Anexa ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2020 pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.2020, privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru
U.A.T. Orașul Ianca;
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►Hotărârea Consiliului Local nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a
prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 2020;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila și avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul prevederilor art.9 alin.(2) lit.d), art.43 alin.(3) și (4) și art.521 din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.35 alin.(2) și (3) și art.36
alin.(2) și (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.139 alin.(3) lit.d) coroborate cu prevederile
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020, privind aprobarea Planului anual de
evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014
- 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1.-Titlul hotărârii se modifică și va avea urmatorul cuprins:
„Hotararea nr.15/14.02.2020 privind aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare pentru perioada 2021-2025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, care
include Planul anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor conform rezultatelor analizei cost -beneficiu din
Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014-2020, revizia septembrie 2020.”
2.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru
perioada 2021-2025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, conform Anexei ca parte
integrantă din prezenta hotărâre.”
3.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 20212025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, conform Anexei ca parte integrantă din
prezenta hotărâre, va fi inclusă prin Act adițional în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020 privind aprobarea
Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul
de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014 - 2020, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile legii, prin grija
secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila două exemplare
originale ale prezentei hotărâri, cu Anexa ca parte integrantă.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) va fi pus la
dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) 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

H.C.L. Nr.12/25.02.2021
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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 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020 privind
aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei
cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 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 al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020 s-a aprobat Planul anual de
evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de
fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila,
în perioada 2014 - 2020;
Urmare revizuirii acestuia efectuate în luna septembrie a anului trecut, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila ne-a solicitat, prin adresa nr.150/17.02.2021, adoptarea de către Consiliul
Local a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.15/14.02.2020, scop în care ne-a transmis:
1.-Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 20212025, în Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, care include Planul anual de evoluție a
prețurilor/tarifelor serviciilor conform rezultatelor analizei cost -beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 20142020, revizia septembrie 2020;
2.-Hotărârea nr.7/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată a Operatorului
S.C. C.U.P. Dunărea Brăila, pe perioada 2021-2025, cu Anexa ca parte integrantă;
Tot așa și această hotărâre este necesară completării dosarului aferent Contractului de finanțare
nr.422/03.12.2020 încheiat cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, de aceea vă rog să fiți de acord cu adoptarea ei în forma
prezentată și agreată în cadrul etapelor de negocieri.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.13 PRIMAPRIMA
din 25 februarie 2021
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.2020 privind
aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de
Beneficiar direct al investițiilor
din ProiectulORAŞULUI
Regional de Dezvoltare
PRIMĂRIA
IANCA a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu
anexele aferente.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►Adresa comună nr.47/S239/19.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
(A.D.I.) Dunărea Brăila și a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea
Brăila S.A., prin care s-a solicitat includerea în bugetul orașului Ianca pe anul 2021 a
contribuției proprii pentru cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, pentru anii 2020 și 2021;
►Adresa A.D.I. Dunărea Brăila nr.105/05.02.2021, prin care se comunică cursul euro constant, care trebuie luat în calcul la stabilirea în lei a contributiei U.A.T.Oraș Ianca la
cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014-2020, pentru perioada 2020-2023;
►adresa nr.92/29.01.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, înregistrată sub nr.S441/
29.01.2021 la S.C. C.U.P. Dunărea Brăila S.A., cu privire la documentele care trebuie
elaborate, avizate și aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor
asociați, necesare respectării conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare
nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, precum și la
etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor existente la
aceasta dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
►adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/
10.02.2021, prin care s-au comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de
realizare a demersurilor legale pentru adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative
ale membrilor asociați;
►Adresa nr.150/17.02.2021 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită adoptarea de
către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L.nr.16/14.02.2020
privind 2020 privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul
Ianca, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului
de fezabilitate cu anexele aferente;
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►Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru
modificarea Hotărârii nr.1/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind emiterea
Avizului consultativ asupra Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2020 pentru modificarea H.C.L.nr.12/14.02.
2020, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a
Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul Ianca;
►Hotărârea Consiliului Local nr.16/14.02.2020 privind aprobarea contribuției la
cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar direct al
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului
Ianca;
În temeiul dispozițiilor art.3 alin.(1) și art.521 din Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr.51/ 2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 alin.(1)(3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(2) lit.b) pct.2 din Statutul A.D.I.
Dunărea Brăila, ale art.9 - Principii Generale, pct. 9.3-lit.d) din Capitolul II - Finanțarea
Lucrărilor/ Investițiilor, Titlul I - Principii Operaționale din Dispozitii Speciale, Partea Comună
a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, corobotate cu prevederile art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.2020, privind aprobarea
contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar
direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele
aferente, se modifică după cum urmează:
1.-Articolul nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.-Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Orașul Ianca, în sumă totala
de 57.166 Euro fara TVA, la cofinantarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, în calitate de
Beneficiar direct al investițiilor, conform Studiului de fezabilitate, Cap.10-Analiza costbeneficiu, pct.10.2.7-Surse de finanțare, revizia septembrie 2020, conform Centralizatorului
privind contribuția la cofinanțarea datorată de localitățile beneficiare ale investițiilor incluse în
Proiect-Anexa ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA, pentru investițiile
prevăzute la alin.(1), reprezintă 2% din valoarea eligibilă a investițiilor în cuantum de
3.040.748 Euro fără TVA, din care se deduce contribuția de 6% la cofinanțare a Operatorului
S.C. C.U.P. Dunărea Brăila S.A., stabilită astfel:
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3.040.748 Euro fără TVA x 6% = 182.445 Euro fără TVA
3.040.748 Euro fără TVA – 182.445 Euro fără TVA = 2.858.303 Euro fără TVA
2.858.303 Euro fără TVA x 2% = 57.166 Euro fără TVA.”
2.-Articolul nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-(1) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA se va plăti
în lei, luand în calcul cursul constant - 1 Euro = 4,8440 Lei.
(2) Plata contribuției la cofinanțare în sumă totală de 57.166 Euro fără TVA se va face
esalonat, astfel :
a) Anul 2020 53 Euro fără TVA
b) Anul 2021 - 12.855 Euro fără TVA
c) Anul 2022 - 22.689 Euro fără TVA
d) Anul 2023 - 21.569 Euro fără TVA.”
(3) Contribuția la cofinanțare în lei, conform eșalonării prevăzute la alin.(2), va fi prevazută
cu această destinație în bugetele anuale ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul Ianca.”
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.
2020, privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în
calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate
cu anexele aferente, nu se modifică.
Art.III.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștintă publică și comunicată, în conditiile
legii, prin grija secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului
Orașului Ianca.
(2) Prin grija secretarului general al orașului Ianca, se vor comunica A.D.I. Dunărea Brăila
două exemplare originale ale prezentei hotărâri.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al prezentei hotărâri va fi pus la
dispoziția Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea implementării Proiectului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) 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

H.C.L. Nr.13/25.02.2021
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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 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.2020 privind
aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar
direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila în perioada 2014 - 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente.
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.16/14.02.2020, s-a aprobat contribuția la cofinanțarea datorată de
către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de
fezabilitate cu anexele aferente;
Tot așa, urmare revizuirii acestei contribuții efectuate în luna septembrie a anului trecut, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila ne-a solicitat adoptarea de către Consiliul Local a unei Hotărâri
pentru modificarea H.C.L.nr.16/14.02.2020, scop în care ne-a transmis documentele prevăzute în
preambulul prezentului proiect de hotărâre, precum și Centralizatorul privind contribuția la cofinanțarea
datorată de unitățile administrativ teritoriale beneficiare ale investițiilor incluse în Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate,
Cap.10 - Analiza cost - beneficiu, pct.10.2.7.-Surse de finanțare;
După cum puteți constata, contribuția orașului nostru la cofinanțarea proiectului este de 2%-în sumă
totală de 57.166 Euro fără TVA , care se va face esalonat, astfel :
a) Anul 2020 53 Euro fără TVA
b) Anul 2021 - 12.855 Euro fără TVA
c) Anul 2022 - 22.689 Euro fără TVA
d) Anul 2023 - 21.569 Euro fără TVA.”
Pentru a face o comparație, vă amintesc/înștiințez că prin H.C.L.nr.16/14.02.2020 s-a aprobat o
contribuție în sumă de 57.145 Euro fără TVA, cu următoarea eșalonare:
a) Anul 2020 - 624 Euro fără TVA
b) Anul 2021 - 28.763 Euro fără TVA
c) Anul 2022 - 25.796 Euro fără TVA
d) Anul 2023 - 1.962 Euro fără TVA
Prin urmare, vă rog să fiți de acord și cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.14 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 25 februarie 2021
pentru: aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor
Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr.670/10.09.2009,
cu modificările
și completărileIANCA
ulterioare, în baza Strategiei de tarifare
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
a serviciilor pentru perioada 2021-2025.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.150/17.02.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară(A.D.I.) Dunărea Brăila, prin
care se solicită adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei Hotărâri pentru aprobarea Actului adițional
nr.24, având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, scop în care s-a transmis:
-adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației, înregistrată la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice
(C.U.P.) Dunărea Brăila S.A. sub nr.S441/29.01.2021, cu privire la documentele care trebuie elaborate,
avizate și aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării
conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 20142020, precum și la etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor existente
la aceasta dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
-adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/10.02.2021, prin care sau comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de realizare a demersurilor legale pentru
adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați;
►adresa nr.S675 din 11.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.141/11.02.2021, în
completare la punctul 3 din Adresa nr.S441/10.02.2021/92/10.02.2021, prin care se comunică Asociației:
-adresa nr.S590/08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM - Notificarea nr.2 la
Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020;
-adresa de răspuns a AM POIM, înregistrată la Operator sub nr.S662/11.02.2021, prin care se comunică
aprobarea modificării Cererii de finanțare - anexa la Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020, precum și
documentatia revizuită din MySMIS conform Notificării nr.2;
Ținând cont de:
►prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
►Hotărârea nr.5/19.02.2021 a Adunării Generale a A.D.I. Dunărea Brăila, pentru modificarea Hotărârii
nr.1/31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind emiterea Avizului consultativ asupra Studiului de
fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020, cu Anexele ca parte integrantă;
►Hotărârea Consiliului Local nr.12/25.02.2020 pentru modificarea modificarea H.C.L.nr.15/
14.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor
analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020;
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►prevederile art.5-Obiectivele Asociației, alin.(1) lit.d), g) și h) și alin.(2) lit.a), c) și f), ale art.16 alin.(1),
alin.(3) lit.a) și e) și alin.(4) și ale art.17 alin.2 lit.b) - Strategia de dezvoltare și lit.d)-Contractul de delegare a
gestiunii serviciului, pct.3 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila;
►Referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, județul Brăila;
►Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca;
În temeiul:
►prevederilor art.56-Modificarea de comun acord, Cap.III-Modificarea termenilor și condițiilor
contractului de delegare, Titlul IV-Dispoziții finale din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și
completările ulterioare;
►prevederilor art.5-Obiectivele Asociației, alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.i), ale art.16 alin.(1), ale art.17
alin.(2) lit.c)-Strategia de tarifare a serviciilor, pct.1, 2 și 3 și lit.d) - Contractul de delegare a gestiunii
serviciului, pct 1, 2 și 5 din Statutul A.D.I. Dunărea Brăila;
►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.9 alin.(2) lit.d), art.43 și ale art.52 1 din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiilor art.10, art.35 alin.(2) și (3) și ale art.36 alin.(2) și (5) din Legea serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Actul adițional nr.24 - privind modificarea și completarea unor prevederi ale
Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și
Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/ 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza
Strategiei de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Modificările și completările aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, prin Actul adițional nr.24 prevăzut la alin.(1), vor fi incluse în
Contract.
Art.2.-Se acordă mandat special domnului Dragomir Viorel Marian - Președinte al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară(A.D.I.) Dunărea Brăila, să semneze Actul adițional nr.24 în numele și pe seama
membrului asociat U.A.T. Orașul Ianca-în calitate de Delegatar.
Art.3.-(1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în conditiile legii, prin grija
secretarului general al orașului Ianca și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului Ianca.
(2) Prezenta hotărâre, cu Anexa ca parte integrantă, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în 2 (două) exemplare originale, prin grija secretarului general al orașului
Ianca.
(3) Prin grija A.D.I.Dunărea Brăila, un exemplar original al prezentei hotărâri va fi pus la dispoziția
Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în vederea semnării Actului adițional nr.24.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.d) 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

H.C.L. Nr.14/25.02.2021
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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 pentru: aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi
ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale - Partea de
Apă și Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025.
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:
Ca o consecință a celorlalte patru hotărâri anterioare, prin adresa nr.150/17.02.2021, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila a solicitat adoptarea de către Consiliul Local Ianca a unei
Hotărâri pentru aprobarea Actului adițional nr.24, având ca obiect modificarea și completarea unor
prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, scop în care s-a transmis:
-adresa nr.92/29.01.2021 a Asociației, înregistrată la Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice
(C.U.P.) Dunărea Brăila S.A. sub nr.S441/29.01.2021, cu privire la documentele care trebuie elaborate,
avizate și aprobate de către Asociație și autoritățile deliberative ale membrilor asociați, necesare respectării
conditionalităților impuse prin Contractul de finanțare nr.422/03.12.2020-Cod SMIS 2014+136502 al
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 20142020, precum și la etapele procedurale care trebuie parcurse în acest scop, pe baza documentelor existente
la aceasta dată în evidențele Asociației și ale Operatorului;
-adresa nr.S441/10.02.2021 a Operatorului, înregistrată la Asociație sub nr.92/10.02.2021, prin care sau comunicat documentele solicitate-concomitent cu cerința de realizare a demersurilor legale pentru
adoptarea hotărârilor de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați;
-Actul adițional nr.24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009.
Este ultima hotărâre din pachetul de acte administrative necesare completării dosarului aferent
Contractului de finanțare nr.422/03.12.2020, încheiat cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, pentru finanțarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, de aceea vă rog să fiți de
acord cu adoptarea ei în forma prezentată și agreată în cadrul etapelor de negocieri.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.15
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului local al orașului pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului orașului Ianca pe anul 2020.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local al orașului Ianca pe anul 2020, după
cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
38.339.000
39.598.300
23.761.390
Cheltuieli bugetare
38.339.000
39.598.300
21.786.964
Venituri din autofinanțare
4.145.000
4.358.000
3.622.753
Cheltuieli din autofinanțare
4.145.000
4.358.000
3.757.129
(2) Contul de execuţie a bugetului local al oraşului Ianca pe anul 2020, în sinteză pe indicatori,
este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului local al
oraşului Ianca pe anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, respectiv ale art.155 alin.(4) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să întocmească şi să supună spre aprobare
consiliului local, până la data de 31 mai a anului următor, Contul de încheiere a execuţiei
bugetului local pe anul anterior, în cazul de faţă pe anul 2020;
Contul de execuţie a bugetului orașului Ianca pe anul 2020 s-a întocmit în conformitate
cu prevederile Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind confirmat și de Administrația Finanțelor Publice Brăila;
Execuţia bugetară pe anul 2020 s-a realizat în deplină concordanță cu prevederile
hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului local în anul
2020, aşa cum rezultă şi din raportul şefului serviciului financiar contabil, cu precizarea că
excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi plățile efectuate se vor regăsi în
bugetul orașului Ianca pe anul în curs, în fondul de dezvoltare, pentru continuarea investiţiilor
începute anul trecut, precum și pentru realizarea sau cofinanțarea unor investiții noi;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.16
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri bugetare
1.228.000
1.500.800
1.431.335
Cheltuieli bugetare
1.228.000
1.500.800
1.431.335
Venituri din autofinanțare
12.000
12.000
3.007
Cheltuieli din autofinanțare
12.000
12.000
1.259
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul
2020, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului orașului
Ianca pe anul 2020, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează
aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să supună spre
aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului fiecărei unităţi
şcolare pe anul anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2020 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările
şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› în anul 2020;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.17
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuției bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din
orașul Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi anuale
Prevederi anuale
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăți efectuate (lei)
Venituri bugetare
730.000
770.200
569.980
Cheltuieli bugetare
730.000
770.200
569.980
Venituri din autofinanțare
25.000
48.000
27.950
Cheltuieli din autofinanțare
25.000
48.000
23.178
(2) Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2020,
în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 la prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Repet, aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului
orașului Ianca pe anul 2020, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
operează aceleaşi prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să
supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului
fiecărei unităţi şcolare pe anul anterior;
La fel ca şi în cazul Contul de execuţie a bugetului local, Contul de execuţie a bugetului
Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2020 a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările
şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară de anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› în anul 2020;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.18
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice, precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019, după cum urmează:
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale (lei)
definitive (lei)
Plăţi efectuate (lei)
Venituri din autofinanțare
2.428.000
2.428.000
2.125.466
Cheltuieli din autofinanțare
2.428.000
2.428.000
2.120.799
(2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2020, în sinteză pe
indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea consiliilor
locale au aceeaşi obligaţie de a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe
anul anterior, odată cu aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de
altfel face parte integrantă;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleași prevăzute de
Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Tot așa, execuţia bugetară din anul trecut pe care o supunem aprobării a fost realizată întocmai
prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului Direcţiei
Serviciilor Publice pe anul 2020;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.19
din 25 februarie 2021
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială,precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2020, după cum urmează:
Prevederi
Prevederi
Încasări realizate/
Denumirea indicatorului
iniţiale(lei)
definitive(lei)
Plăţi efectuate(lei)
Venituri bugetare
1.400.000
1.400.000
1.245.457
Cheltuieli bugetare
1.400.000
1.400.000
1.245.457
Venituri din autofinanțare
130.000
130.000
110.886
Cheltuielidin autofinanțare
130.000
130.000
110.886
(2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială pe anul 2020, în sinteză
pe indicatori, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de
Asistență Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Aşa cum precizam şi la hotărârea anterioară, în conformitate cu prevederile art.57 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor
publice cu personalitate juridică de sub autoritatea consiliilor locale, au aceeaşi obligaţie de
a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu
aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face parte
integrantă;
La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleaşi prevăzute
de Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3155/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi
rectificarea bugetului Unităţii de Asistenţă MedicoSocială în anul 2020;
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă R Â R E A Nr.20
din 25 februarie 2021
privind: acordul Consiliului Local pentru folosirea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în
vederea înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►adresa nr.301/09.02.2021 a Clubului Sportiv Municipal Brăila, club sportiv de drept public aflat
în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prin care se solicită o locație în folosință gratuită,
adecvată pentru înființarea unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;
►dispozițiile art.30 din Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.108 lit.d), 297 alin.(1) lit.d) și art.349-352 din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), 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) Consiliului Local este de acord cu folosirea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în vederea înființării unui
punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca.
(2) Sala de sport prevăzută la alin.(1) aparține domeniului public al orașului, aflată în
administrarea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», înscrisă Cartea Funciară nr.75831 cu
adresa poștală: Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.167.
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(3) Folosirea gratuită a sălii de sport de către Clubul Sportiv Municipal Brăila este permisă pe o
perioadă de 5 ani, în afara programului școlar, urmând ca intervalul orar și zilele în care poate să-și
desfășoare activitatea clubul sportiv să fie stabilite de comun acord cu directorul unității de
învățământ.
(4) Cheltuielile de întreţinere a sălii de sport, pe perioada folosinței gratuite, sunt finanțate din
sumele alocate cu această destinație de la bugetul local.
Art.2.-Primarul și directorul unității de învățământ au dreptul să verifice modul în care sunt
respectate condiţiile de folosinţă și întreținere a sălii de sport, respectiv să solicite încetarea folosinței
gratuite a acesteia atunci când interesul public și legitim o impune.
Art.3.-Sub sancțiunile prevăzute la art.352 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ,
Clubul Sportiv Municipal Brăila are următoarele obligaţii:
a.-să folosească sala de sport potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b.-să permită accesul autorităţilor prevăzute la art.2 pentru efectuarea controlului asupra modului
de folosință și întreținere a sălii de sport, în intervalul orar stabilit;
c.-să nu aducă modificări bunul primit în folosință, în parte ori în integralitatea lui;
d.-la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice
sarcini.
Art.4.-Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autorităţile prevăzute la
art.2 cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor
cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării
sălii de sport.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului și
directorul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) 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

H.C.L.nr.20/25.02.2021
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

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

COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
REFERAT
DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: acordul Consiliului Local pentru folosirea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv Municipal
Brăila în vederea înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.301/09.02.2021, Clubul Sportiv Municipal Brăila solicitat o locație în folosință gratuită,
adecvată pentru înființarea unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;
Cunoașteți deja că noul Cod administrativ a mai luat și el ceva din autonomia locală, în sensul că limitat
drastic dreptul autorităților administrației publice locale de a mai da în folosință gratuită bunuri din domeniul
public al localității. La această dată mai pot fi date în folosință gratuită astfel de bunuri doar autorităților și
instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat dar
declarate de utilitate publică prin Hotărâre a Guvernului României;
Așa cum rezultă din documentele anexate adresei sus-menționate, Clubul Sportiv Municipal Brăila este
un club sportiv de drept public aflat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, astfel că poate beneficia
de folosința gratuită a bunurilor din domeniul public al orașului Ianca, bineînțeles dacă Consiliul Local aprobă/
este de acord;
Noi am salutat intenția clubului, pentru că orașul nostru are o tradiție bună în «nobila artă» și a lansat dea lungul timpului nume importante în boxul amator sau profesionist, iar acum se dorește reluarea activităților
de descoperire a unor noi talente în acest sport care a consacrat Brăila la campionatele europene și mondiale
sau la jocurile olimpice;
În concret, revenind la solicitarea Clubului Sportiv Municipal Brăila, locația vizată este vechea sală de
sport din incinta Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», pentru am purtat discuții cu directorul unității de
învățământ și a fost la rându-i încântat de idee, însă sub condiția ca activitatea clubului să se desfășoare în
afara programului școlar, pentru că acolo mai sunt organizate ore de educație fizică.
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.21 PRIMAPRIMA
din 25 februarie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local numiților Stanilă
Aurelian-Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii construcției edificate pe acest teren.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►cererea nr.10273/13.01.2021 a numiților Stanilă Aurelian-Ionuț și Stănilă Steluța, prin care se
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.010 mp real măsurat (1.000 mp în acte) situat în
orașul Ianca, str.Primăverii nr.196 (fost 144), înscris în Cartea Funciară nr.73294 cu Numărul
Cadastral 73294, aferent construcției aflate în proprietatea solicitanților potrivit Contractului de
vânzare-cumpărare nr.3851/18.12.2007, teren pe care îl dețin în concesiune prin Contractul
nr.10574/01.02.2008, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1)
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2102048/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2102048/04.02.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului de vânzare în cuantum de 15.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.010 mp real măsurat
(1.000 mp în acte), aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Primăverii nr.196 (fost 144), înscris în Cartea Funciară nr.73294.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) concesionarilor Stanilă Aurelian Ionuț și
Stănilă Steluța, proprietarii construcției existente pe acest teren potrivit Contractului de vânzarecumpărare nr.3851/18.12.2007, edificată prin Autorizația de construire nr.27/07.09.1994, beneficiari
ai dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 15.400 lei poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2021, la
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T.Oraş Ianca
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, fiind alocat în secţiunea de dezvoltare
prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lui.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorilor, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.21/25.02.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de
consiliul local numiților Stanilă Aurelian Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii
construcției edificate pe acest teren.
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 cererea nr.10273/13.01.2021, numiții Stanilă Aurelian Ionuț și Stănilă Steluța au
solicitat cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.010 mp real măsurat (1.000 mp în acte) situat
în orașul Ianca, str.Primăverii nr.196 (fost 144), înscris în Cartea Funciară nr.73294, aferent
construcției edificate prin Autorizația de construire nr.27/07.09.1994, aflată în proprietatea
solicitanților potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.3851/18.12.2007;
Terenul în cauză îl dețin în concesiune prin Contractul nr.10574/01.02.2008, exercitânduşi în acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
La art.363 și art.364 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ sunt prevăzute
regulile speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat, astfel:
„Art.363 alin.(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art.334-346,
cu respectarea principiilor prevăzute la art.311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se
prevede altfel.
(6) Preţul minim de vânzare aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative de la
nivelul administraţiei publice locale, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă
determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice,
autorizaţi în condiţiile legii şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a
imobilului.
(7) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul
de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.”
„Art.364 (1) Prin excepţie de la prevederile art.363 alin.(1), în cazul vânzării unui
teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate
construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de
preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor.”

Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.
În cazul de față preţul propus a fost stabilit prin raportul de evaluare întocmit la data de
04.02.2021 de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, preț pe care îl apreciez ca fiind
superior preţurilor practicate pe piaţa imobiliară din orașul Ianca și de aceea am prevăzut și
posibilitatea plății prețului în rate egale până la sfârșitul acestui an.
În fine, pentru că modalitatea de înstrăinare a terenului este aceea de novație a
contractului de concesiune în contract de vânzare-cumpărare, redau în continuare textul
art.1609 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, în care este reglementată
această noțiune juridică:
„Art.1609.-(1) Novaţia are loc atunci când debitorul contractează faţă de creditor o
obligaţie nouă care înlocuiește şi stinge obligaţia iniţială.
(2) De asemenea, novaţia se produce atunci când un debitor nou îl înlocuieşte pe cel
iniţial, care este liberat de creditor, stingându-se astfel obligaţia iniţială. În acest caz,
novaţia poate opera fără consimţământul debitorului iniţial.
(3) Novaţia are loc şi atunci când, ca efect al unui contract nou, un alt creditor este
substituit celui iniţial, faţă de care debitorul este liberat, stingându-se astfel obligaţia
veche.”

Pentru înțelegerea acestei noțiuni juridice, am putea da următoarele exemple:
În cazul art.1609 alin.(1), pentru situația de față, debitorul-care este concesionarul
terenului și proprietarul construcției contractează faţă de creditor-consiliul local o obligaţie
nouă, adică plata în întregime a prețului pentru cumpărarea terenului, care înlocuiește şi
stinge obligaţia iniţială, adică plata anuală a redevenței rezultată din contractul de concesiune
a terenului. Aici ne regăsim cu acest proiect de hotărâre.
La alin.(2) și (3) pot fi situațiile în care debitorul inițial (concesionarul terenului) este
înlocuit de moștenitorii legali sau testamentari, sau atunci când debitorul inițial înstrăinează
construcția, iar noul proprietar preia contractul de concesiune a terenului. Am avut și aici
destule situații, pentru care am încheiat acte adiționale la contractele de concesiune pentru
preluarea drepturilor și obligațiilor de către noii proprietari ai construcțiilor, deveniți noii
debitori față de consiliul local.
Prin urmare, vă rog să decideți asupra oportunității și stabilirii prețului de vânzare a
acestui teren.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.22 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
din 25 februarie 2021

privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local soților Crețu Ionel
Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției edificate pe acest teren.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie
2021;
Având în vedere:
►cererea nr.10420 /18.01.2021 a soților Crețu Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, prin
care se solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp satul Plopu nr.582, Cvartal Parcela
nr.3, Lotul nr.68, înscris în Cartea Funciară nr.78096 cu Numărul Cadastral 78096, aferent
construcției aflate în proprietatea solicitanților potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.5881/
29.12.2017, teren pe care îl dețin în concesiune prin Contractul nr.23/2008/1/2018, exercitându-şi în
acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2102049/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian
Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2102049/04.02.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului de vânzare în cuantum de 10.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aparținând
domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, satul Plopu nr.582, Cvartal
Parcela nr.3, Lotul nr.68, înscris în Cartea Funciară nr.78096.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) concesionarilor Crețu Ionel Gheorghiță și
Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției existente pe acest teren potrivit Contractului de
vânzare-cumpărare nr.5881/29.12.2017, edificată prin Autorizația de construire nr.69/01.08.2008,
beneficiari ai dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Preţul de 10.400 lei poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2021, la
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, fiind alocat în secţiunea de dezvoltare
prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lui.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorilor, cu excepția documentației de carte funciară și
a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în formă
autentică.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.22/25.02.2021
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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: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de
consiliul local soților Crețu Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii
construcției edificate pe acest teren.
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 cererea 10420 /18.01.2021, soții Crețu Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica
au solicitat cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp situat în orașul Ianca, satul Plopu
nr.582, Cvartal Parcela nr.3, Lotul nr.68, înscris în Cartea Funciară nr.78096, aferent
construcției edificate prin Autorizația de construire nr.69/01.08.2008, aflată în proprietatea
solicitanților potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.5881/29.12.2017
Terenul în cauză îl dețin în concesiune prin Contractul nr.23/2008/1/2018, exercitându-şi
în acest fel dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
Fiind totuși o hotărâre distinctă, trebuie să reiau și aici argumentațiile anterioare cu
trimitere la art.363 și art.364 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, unde sunt
prevăzute regulile speciale de vânzare a bunurilor din domeniul privat, astfel:
„Art.363 alin.(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art.334-346,
cu respectarea principiilor prevăzute la art.311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se
prevede altfel.
(6) Preţul minim de vânzare aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative a
administraţiei publice locale, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat
prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în
condiţiile legii şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului.
(7) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul
de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.”
„Art.364 (1) Prin excepţie de la prevederile art.363 alin.(1), în cazul vânzării unui
teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate
construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de
preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor.”

Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.
În cazul de față preţul propus a fost de asemenea stabilit prin raportul de evaluare întocmit
la data de 04.02.2021 de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, preț pe care îl
apreciez de asemenea ca fiind superior preţurilor practicate pe piaţa imobiliară din satul
Plopu și de aceea am prevăzut și aici posibilitatea plății prețului în rate egale până la sfârșitul
acestui an.
Tot așa, reiau și spun că modalitatea de înstrăinare a terenului este aceea de novație a
contractului de concesiune în contract de vânzare-cumpărare, astfel că redau și aici textul
art.1609 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, în care este reglementată
novația:
„Art.1609.-(1) Novaţia are loc atunci când debitorul contractează faţă de creditor o
obligaţie nouă care înlocuiește şi stinge obligaţia iniţială.
(2) De asemenea, novaţia se produce atunci când un debitor nou îl înlocuieşte pe cel
iniţial, care este liberat de creditor, stingându-se astfel obligaţia iniţială. În acest caz,
novaţia poate opera fără consimţământul debitorului iniţial.
(3) Novaţia are loc şi atunci când, ca efect al unui contract nou, un alt creditor este
substituit celui iniţial, faţă de care debitorul este liberat, stingându-se astfel obligaţia
veche.”

Pentru înțelegerea acestei noțiuni juridice, amintesc aceleași exemple:
În cazul art.1609 alin.(1), pentru situația de față, debitorul-care este concesionarul
terenului și proprietarul construcției contractează faţă de creditor-consiliul local o obligaţie
nouă, adică plata în întregime a prețului pentru cumpărarea terenului, care înlocuiește şi
stinge obligaţia iniţială, adică plata anuală a redevenței rezultată din contractul de concesiune
a terenului. Aici ne regăsim cu acest proiect de hotărâre.
La alin.(2) și (3) pot fi situațiile în care debitorul inițial (concesionarul terenului) este
înlocuit de moștenitorii legali sau testamentari, sau atunci când debitorul inițial înstrăinează
construcția, iar noul proprietar preia contractul de concesiune a terenului. Am avut și aici
destule situații, pentru care am încheiat acte adiționale la contractele de concesiune pentru
preluarea drepturilor și obligațiilor de către noii proprietari ai construcțiilor, deveniți noii
debitori față de consiliul local.
Prin urmare, vă rog să decideți și aici asupra oportunității și stabilirii prețului de vânzare
a acestui teren.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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
H O T Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.23 PRIMAPRIMA
din 25 februarie 2021
privind: organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil format din construcție și
teren aferent, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în satul Târlele
Filiu.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
februarie 2021;
Având în vedere:
►cererea nr.20240/16.12.2020 a doamnei Ungureanu Virginia, prin care se solicită
cumpărarea imobilului aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, format din
construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta
fostei CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea Funciară nr.75205, scop
în care a renunțat la beneficiul Contractului de concesiune nr.91/15.12.2010-cu modificările
și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.355 și art.363 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
►Raportul de evaluare nr.2102047/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator
Androniu Iulian Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu
documentația pentru organizarea licitației publice, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se însușește Raportul de evaluare nr.2102047/04.02.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului minim de vânzare în cuantum de 23.900 lei al imobilului aparținând domeniului privat
administrat de consiliul local, format din construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în
suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1,
înscris în Cartea Funciară nr.75205 cu Numărul Cadastral 75205.
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Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru vânzarea imobilului prevăzut la
alin.(1), în conformitate cu documentația de atribuire a contractului de vânzare formată din
studiul de oportunitate, caietul de sarcini și anexele acestuia, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Preţul final al imobilului, rezultat în urma licitației publice, poate fi plătit și în rate lunare
egale până la data de 20.12.2021, la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată
în contul U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca,
fiind alocat în secţiunea de dezvoltare prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea
acestuia.
(3) În vederea acoperirii costurilor de publicitate, se aprobă o taxă de participare la licitație
în cuantum de 100 lei, iar garanția de participare la licitație se stabilește în procent de 5% din
prețul minim de vânzare al imobilului rezultat din raportul de evaluare.
(4) Garanția de participare se restituie ofertanților declarați necâștigători în termen de 10
zile lucrătoare, iar pentru ofertantul declarat câștigător se constituie ca avans din prețul final
de vânzare al imobilului. În toate situațiile taxa de participare nu se restituie.
Art.3.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de
vânzare-cumpărare cad în sarcina cumpărătorilor, cu excepția documentației de carte
funciară și a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă
autentică.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului
general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.23/25.02.2021
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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: organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil
format din construcție și teren aferent, aparținând domeniului privat administrat de
consiliul local, situat în satul Târlele Filiu.
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 cererea nr.20240/16.12.2020, doamna Ungureanu Virginia a solicitat cumpărarea
imobilului aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, format din construcție/
magazie în suprafață de 84 mp și teren aferent în suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei
CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea Funciară nr.75205, scop în care a
renunțat la beneficiul Contractului de concesiune nr.91/15.12.2010-cu modificările și completările
ulterioare;
După cum puteți constata, situația acestui imobil este diferită de cele reglementate/ tratate
de hotărârile anterioare, în sensul că el nu putea fi vândut direct fostului concesionar, așa cum
s-a propus în celelalte cazuri, pentru că atât construcția, cât și terenul aferent, aparțin domeniului
privat administrat de consiliul local, în timp ce la cazurile anterioare doar terenurile se aflau în
domeniul privat administrat de consiliul local, iar construcțiile edificate pe acele terenuri sunt în
proprietatea persoanelor care au solicitat cumpărarea terenurilor, exercitându-şi în acest fel
dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce nu este posibil în acest caz;
Ceea ce mai pot spune este că, în procedura de organizare a licitației publice pentru
vânzarea imobilului, se aplică similar cea pentru concesionare sau închiriere, așa cum se
prevede art.363 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;
Prin urmare, vă rog să decideți și aici asupra oportunității vânzării acestui imobil.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

ANEXA NR.2 LA HCL NR.17/25.02.2021

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

CAIET DE SARCINI
pentru vânzarea unui imobil format din construcție și teren aferent, aparținând domeniului privat administrat
de consiliul local, situat în satul Târlele Filiu.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

I.-Principiile care stau la baza atribuirii contractului de vânzare a imobilului proprietate privată sunt:
a.-transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de vânzare a imobilului proprietate privată;
b.-tratamentul egal - aplicarea într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a
contractului de vânzare a imobilului proprietate privată;
c.-proporționalitatea - orice măsură stabilită de vânzător pentru vânzarea imobilului trebuie să fie necesară şi
corespunzătoare naturii contractului;
d.-nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea
participanţilor la procedura de atribuire a contractului de vânzare a imobilului proprietate privată, potrivit condiţiilor
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
e.-libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de
atribuire să aibă dreptul de a deveni cumpărător în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care
România este parte.
II.-Reguli generale pentru atribuirea contractului de vânzare a imobilului proprietate privată
2.1-Proprietarul are obligaţia de a atribui contractul de vânzare a imobilului proprietate privată prin aplicarea
procedurii licitaţiei publice, cu depunerea de oferte în plicuri închise/sigilate.
2.2-Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale caietului de sarcini, proprietarul are obligaţia de a asigura
protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în
care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane,
inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
2.3-Documentaţia de atribuire se întocmeşte de către proprietar şi se aprobă prin hotărârea consiliului local.
2.4-Proprietarul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte
informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de
aplicare a procedurii de atribuire.
2.5.-Proprietarul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt
compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea
unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.
2.6.-Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului
de vânzare a imobilului proprietate privată.
2.7.-Proprietarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care
înaintează o solicitare în acest sens.
2.8.-Proprietarul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de
atribuire de către persoanele interesate:
a.-asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, inclusiv prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei
de atribuire;
b.-punerea la dispoziţia persoanelor interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, a unui exemplar din
documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
2.9.-În cazul prevăzut la pct.2.8 lit.b), proprietarul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de
atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga,
dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
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III.-Informaţii generale privind proprietarul și obiectul vânzării:
3.1.-Proprietarul este U.A.T. Orașul Ianca, CIF 4874631, iar obiectul vânzării îl constituie imobilul aparținând
domeniului privat al acestuia administrat de Consiliul Local, format din construcție în suprafață de 84 mp și teren
aferent în suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea
Funciară nr.75205;
3.2.-Destinaţia imobilului este: obiectiv economic/fermă zootehnică;
3.3.-Garanţia de participare la licitaţie este de 5% din prețul minim de vânzare şi poate fi achitată în numerar la
casieria Primăriei Oraşului Ianca sau prin ordin de plată în contul RO11TREZ 15421390207XXXXX deschis la
Trezoreria Ianca;
3.4.-Ofertantului căruia i se atribuie contractul de vânzare i se transferă garanţia în contul primei rate.
3.5.-Ofertanţilor necâștigători li se restituie garanţia de participare, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data
depunerii cererii de restituire.
3.6.-Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a.-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b.-în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data convocării pentru încheierea contractului de
vânzare;
IV.-Reguli de transparență pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei publice
4.1.-Licitația se iniţiază prin publicarea unui anunţ de către proprietar în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori
canale publice de comunicaţii electronice.
4.2.-În situaţia în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la faţa
locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele vânzării, perioada stabilită de proprietar
pentru depunerea ofertelor este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta secţiune pentru procedura
de licitaţie utilizată şi este stabilită astfel încât cei interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate
informaţiile necesare pregătirii corespunzătoare a ofertelor. Proprietarul va organiza sesiunile de vizitare a
amplasamentului sau de consultare la faţa locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare persoană
interesată.
4.3.-Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea organizării acesteia de către consiliul local şi trebuie să
cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a.-informaţii generale privind proprietarul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact;
b.-informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
vândut;
c.-informaţii privind caietul de sarcini: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al acestuia; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
primăriei, de la care se poate obţine un exemplar al caietului de sarcini; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestuia; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
d.-informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e.-data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f.-instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
g.-data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
4.4.-Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor.
4.5.-Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. Proprietarul are obligaţia
de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu
trebuie să depăşească 5 zile de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
4.6.-Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către proprietar
a perioadei prevăzute la pct.4.5 să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia
sa cu mai puţin de 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
4.7.-Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Proprietarul are
obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu
trebuie să depăşească 5 zile de la primirea unei astfel de solicitări.
4.8.-Proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele
interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
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4.9.-Fără a aduce atingere prevederilor pct.4.8, proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare
cu cel puţin 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost
transmisă în timp util, punând astfel proprietarul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la pct.4.7, acesta
din urmă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru
elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de datalimită de depunere a ofertelor.
4.10.-Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel
puţin două oferte valabile. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile, proprietarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea
procedurii prevăzute la pct.4.1-4.9.
4.11.-În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit pct.4.10, procedura este valabilă în situaţia în care a fost depusă cel
puţin o ofertă valabilă.
V.-Reguli privind oferta
5.1.-Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire și se
redactează în limba română.
5.2.-Ofertele se depun la sediul proprietarului, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează de proprietar, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
5.3.-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să
conţină:
- 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;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire);
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare (în copie şi original), copia rămânând în dosarul vânzării;
- copie carte de identitate;
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor locale, original, în termen de valabilitate;
5.4.-Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. În plicul interior se introduce formularul de ofertă/oferta financiară
cu semnătura în original (extras din documentaţia de atribuire), completat conform rubricaţiei. Plicul exterior,
conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului Ianca, pentru care primeşte
un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care face dovada depunerii ofertei.
5.5.-Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul
de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
5.6.-Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă de preț. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de
vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
5.7.-Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite
în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei
interesate.
5.8.-Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru
depunere se returnează nedeschisă. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după
această dată.
5.9.-Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la pct.5.10 de către
toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc
criteriile de valabilitate prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
5.10.-În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia
întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie.
5.11.-Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. În baza procesului-verbal, care
îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.5.10, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport
pe care îl transmite autorităţii contractante.
5.12.-În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă
informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
VI.-Comisia de evaluare
6.1-La nivelul autorităţii publice contractante, comisia de evaluare a ofertelor de cumpărare a imobilului este cea
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020, care adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza
criteriilor de selecție prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
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VII.-Participanţii la licitaţia publică
7.1.-Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a.-a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b.-a depus oferta de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în
termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c.-are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local;
d.-nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
7.2.-Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică
anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 5 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 5 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept
câştigătoare la licitaţie.
VIII.-Criteriile de atribuire a contractului de vânzare
8.1.-Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt:
a.-cel mai mare preț..........................................................................................................................................65 puncte
b.-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor (termenul de plată)............................................................15 puncte
c.-protecţia mediului înconjurător......................................................................................................................10 puncte
d.-condiţii specifice impuse de natura bunului vândut.......................................................................................10 puncte
Termenul de plată a prețului ofertat, nu poate depăși data de 20.12.2021.
IX.-Determinarea ofertei câştigătoare
9.1.-Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate la
cap.VIII.
9.2.-Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz,
completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
9.3.-Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către autoritatea
contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
9.4.-Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile de la primirea acesteia.
Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariţia unui
avantaj în favoarea unui ofertant.
9.5.-Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de
licitaţie. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu
respectă prevederile prezentului caiet de sarcini.
9.6.-Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel
puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la cap.V. În caz contrar, se organizează o nouă licitație.
9.7.-După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care
se va preciza rezultatul analizei. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de
către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
9.8.-Sunt considerate oferte valabile cele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. În
urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia
întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie.
9.9-Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. În baza procesului-verbal, comisia de
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
9.10.-În termen de 3 zile de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris,
cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut la
pct.9.9 se depune la dosarul licitaţiei.
9.11.-Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la cap.VIII.
Oferta câştigătoare este cea care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.
9.12.-În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în
funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în
continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea
mai mare după acesta.
9.13.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de
atribuire. Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
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a.-informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
datele de contact, persoana de contact;
b.-data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
c.-criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d.-numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e.-denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;
f.-nivelul prețului;
g.-instanţa competentă (Tribunalul Brăila-Secția de contencios administrativ) în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea acesteia;
h.-data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
i.-data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
9.14.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului, în scris sub confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
9.15.-În cadrul comunicării, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul câştigător cu privire la
acceptarea ofertei prezentate, precum și ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă/oferte nu a/au fost
declarată/declarate câştigătoare, asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
9.16.-Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile de la data
realizării comunicării prevăzute la pct.9.14.
9.17.-În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio ofertă valabilă,
autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de
atribuire aprobată pentru prima licitaţie.
X.-Anularea procedurii de licitaţie
10.1.-Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare în situaţia în
care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă
încheierea contractului.
10.2.-În sensul prevederilor pct.10.1, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în
mod cumulativ următoarele condiţii:
a.-în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori sau
omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la cap.I;
b.-autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la
rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la cap.I.
10.3.-Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului de vânzare poate atrage anularea
procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
10.4.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în
cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea
ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.
XI.-Neîncheierea contractului
11.1.-Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile lucrătoare după împlinirea termenului stabilit la pct.9.16,
poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.
11.2.-Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.
În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar
autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.
11.3.-Daunele-interese se stabilesc de către Tribunalul Brăila, la cererea părţii interesate. În cazul în care autoritatea
contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se
află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are
dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.
P R I M A R,

SERVICIUL URBANISM ȘI CADASTRU,

FANEL GEORGE CHIRITA

MIOARA DOGARESCU
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ANEXA NR.2 LA CAIETUL DE SARCINI

DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata/Subscrisa_______________________________________________________
cu domiciliul/sediul în___________________________________________________________________,
reprezentat/ă de______________________________, în calitate de_______________________ declar pe
proprie răspundere că sunt de acord să particip la licitaţia organizată de Consiliul local al oraşului Ianca, în
vederea vânzării-cumpărării imobilului format din construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în
suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Sat Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în
Cartea Funciară nr.75205, cu destinația obiectiv economic/fermă zootehnică în condiţiile stabilite de
documentaţia de licitaţie.
De asemenea, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în
declarații (art. 326 Cod penal), că nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situații:
- nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, nu mă aflu deja în stare de dizolvare sau de
lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- nu sunt în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate;
Ofertant,
Dată, Nume, semnătură

ANEXA NR.3 LA CAIETUL DE SARCINI

PROPUNERE FINANCIARĂ
Subsemnatul/Subsemnata/Subscrisa_______________________________________________________
cu domiciliul/sediul în___________________________________________________________________,
reprezentat/ă de______________________________, în calitate de____________________________ în
conformitate cu prevederile şi cerințele solicitate, oferim pentru cumpărarea imobilului format din
construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Sat
Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea Funciară nr.75205, suma totală de_____________
__________________________________________________________________________(cifre și litere)
De asemenea, mă oblig să achit prețul total în termen de________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Valabilitatea ofertei este de____________________________ zile.
Data___________________________________

Ofertant,
Nume, semnătură

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

ANEXA
NR.1 LA CAIETUL DE SARCINI
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA

FIȘA DE DATE
privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil format din construcție și teren aferent,
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
aparținând domeniului
privat administrat
de consiliul local,
situat în satul Târlele Filiu.

CUPRINS
A. Introducere
B. Modul de prezentare al ofertelor
C. Deschiderea și Evaluarea Ofertelor
D. Formulare
INTRODUCERE
A.1.-Informații privind autoritatea contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ianca, Județul Brăila;
Adresă: str.Calea Brăilei nr.27,Orașul Ianca, Județul Brăila, telefon/fax:0239/668178, e-mail: primaria.ianca
@yahoo.com.
A.2. Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau persoanele fizice interesate să depună oferte în
vederea cumpărării imobilului aparținând domeniului privat administrat de Consiliul Local, format din
construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în suprafață de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP
Târlele Filiu, Tarlaua 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea Funciară nr.75205, cu destinația obiectiv
economic/fermă zootehnică.
A.3. Legislație aplicabilă
-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
A.4. Valoarea estimată
Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este 23.900 lei
A.5. Criteriile de atribuire:
Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt:
a.-cel mai mare preț.........................................................................................................................65 puncte;
b.-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor (termenul de plată)...........................................15 puncte;
c.-protecţia mediului înconjurător.....................................................................................................10 puncte;
d.-condiţii specifice impuse de natura bunului vândut......................................................................10 puncte;
Termenul de plată a prețului ofertat, nu poate depăși data de 20.12.2021
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
B.1. Documente de Calificare
B.2. Propunere Financiară
Fișa de date
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B.1. Documente de Calificare
Nr.
Denumire document
crt.
1 Declarație de participare
Anexa nr.2 la Caietul de sarcini
X
Carte de identitate (copie ) - persoane fizice
2. Certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de
X
30 de zile; certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată; (persoane juridice)
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor exigibile
3.
X
de plată a impozitelor și taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local
Dovada plății taxelor privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare și
4.
X
caietul de sarcini
-Ofertele se redactează în limba română.
-Ofertele se depun la sediul Primăriei orașului Ianca, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora;
-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să
conţină documentele de calificare;
-Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care are
caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
autoritatea contractantă;
-Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu mențiunea „CONFORM CU ORIGINALUL",
precum și semnătura autorizată, în cazul persoanelor juridice).
Important: Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana fizică sau juridică, care a fost desemnată
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 5 ani, dar nu a încheiat
contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 5 ani, calculată de
la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie
B.2. Propunere Financiară
- În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu semnătura în original (extras din documentaţia de
atribuire Anexa nr.3 la Caietul de sarcini, completat conform rubricaţiei;
-Perioada de valabilitate a ofertelor se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul
încheierii contractului de vânzare - 40 de zile.
C. DESCHIDEREA ȘI EVALUARE A OFERTELOR
În ziua de__________ora
la sediul Consiliului local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii comisiei de
evaluare. Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de evaluare care va deschide ofertele şi le va
face cunoscute în sală prin strigare. Anterior deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare vor semna
declaraţiile de confidențialitate.
În procesul verbal se va consemna, în partea introductivă a acestuia, faptul că plicurile exterioare cu
ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că sigiliul aplicat pe partea lipită a acestuia nu a fost
afectat prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere a acestuia.
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate, se întocmește un
proces verbal de evaluare în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de
valabilitate și motivul excluderii acestora din procedura de atribuire.
La finalul evaluării se va întocmi Raportul procedurii de vânzare. Rezultatul procedurii va fi comunicat
ofertanților participanți la procedură.
Eventualele contestații ale ofertanților declarați necâștigători se depun în termen de 5 zile calculate
începând cu ziua comunicării rezultatului procedurii, la sediul primăriei.
P R I M A R,

SERVICIUL DE URBANISM,

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

MIOARA DOGĂRESCU

Fișa de date
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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

ANEXA NR.1 LA HCL NR.23/25.02.2021

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru vânzarea unui imobil format din construcție și teren aferent, aparținând domeniului privat
administrat de consiliul local, situat în satul Târlele Filiu.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Date generale - premisele studiului de oportunitate: potrivit prevederilor art.129 alin.(6) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul local hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă
gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în
condiţiile legii;
Scopul elaborării studiului de oportunitate: Prezentare generală:
Proprietarul este U.A.T. Orașul Ianca, CIF 4874631, iar obiectul vânzării îl constituie imobilul aparținând
domeniului privat al acestuia administrat de Consiliul Local, format din construcție în suprafață de 84 mp și
teren aferent în suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1,
înscris în Cartea Funciară nr.75205;
Elemente juridice, tehnice şi economice privind bunul imobil:
-Situația juridică actuală: imobilul format din construcție în suprafață de 84 mp și teren aferent în
suprafaţă de 1.072 mp, situat în incinta fostei CAP Târlele Filiu, Tarla 115, Parcela 706/1, înscris în Cartea
Funciară nr.75205, face parte din domeniul privat al orașului Ianca administrat de Consiliul local, fiind liber
de sarcini la această dată ca urmare a renunțării fostului concesionar la beneficiul Contractului de
concesiune nr.91/15.12.2010 și actele adiționale de modificare sau completare;
-Imobilul este situat în intravilanul satului Târlele Filiu, oraș Ianca, județul Brăila, incinta fostei CAP zonă unități agricole. Categoria de folosință a terenului este curți construcții, iar construcția cu destinația
magazie are o structură din zidărie portantă, cu pereții din cărămidă, acoperiș din beton armat cu
hidroizolație și regim de înălțime parter. Rețele de utilități existente: rețea energie electrică și rețea apă
potabilă;
-Motivele de ordin economic, social şi de mediu care justifică vânzarea imobilului sunt: - atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local, dar și valorificarea resurselor existente în scopul realizării de noi
investiții pentru dezvoltarea fermei zootehnice;
-Prețul minim de vânzare al imobilului (clădire + teren) a fost stabilit prin Raportul de evaluare
nr.2102047/04.02.2021 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin. Raportul de evaluare va
trebui însușit de Consiliul Local, odată cu aprobarea vânzării acestuia;
-Modalitatea de vânzare: prin licitație publică;
-Tipul de licitaţie: licitaţie publică cu depunere de oferte în plicuri închise, în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, necesar desfăşurării procedurii de licitaţie;
P R I M A R,

SERVICIUL URBANISM ȘI CADASTRU,

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

MIOARA DOGĂRESCU

