
D I S P O Z I Ţ I A Nr.375
din 10 iulie 2019

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe
data de 11 iulie 2019.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a III a Campionatului Național

de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020, unde una din condițiile de
participare este aceea de a dispune de un teren care să întrunească condițiile cerute de
Federația Română de Fotbal pentru omologare;

►adresa nr.206/10.07.2019 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, prin care se solicită
atribuirea în folosință gratuită a Stadionului orășenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› pentru disputarea
meciurilor din Campionatul Național de Fotbal-Liga a III a, la care ultima zi de înscriere este
data de 12 iulie 2019, stadion care a mai fost omologat pentru acest nivel;

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

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe
data de 11 iulie 2019, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a Stadionului orăşenesc
‹‹Ștefan Vrăbioru›› Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, pentru disputarea meciurilor din Liga a-
III-a a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente

asupra proiectului de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 11
iulie 2019, ora 14,00.

Art.3.-Comisia de specialitate nr.1 este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre
înscris pe ordinea de zi pe data de 11 iulie 2019, ora 1430, la Casa de cultură.

Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general al orașului Ianca.

P R I M A R, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETAR GENERAL ORAŞ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.53

din 11 iulie 2019

privind: darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat,
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a
a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
11 iulie 2019;

Având în vedere:
►promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca  în Liga a III a Campionatului Național de

Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020, unde una din condițiile de participare
este aceea de a dispune de un stadion care să întrunească condițiile cerute de Federația
Română de Fotbal pentru omologare;

►adresa nr.206/10.07.2019 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, prin care se solicită
atribuirea în folosință gratuită a Stadionului orășenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› pentru disputarea
meciurilor din Campionatul Național de Fotbal-Liga a III a, la care termenul limită de înscriere
este data de 12 iulie 2019, stadion care a mai fost omologat pentru acest nivel;

►dispoziţiile art.3 alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul consiliului local;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3)
lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.287 lit.b), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349-353 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/ 2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a Stadionului orașului Ianca ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››, în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga
a-III-a a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

(2) Darea în folosință gratuită a Stadionului orăşenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› se face pe
perioada participării Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a a Campionatului Național
de Fotbal, dar nu mai mult de 5 ani de la data încheierii contractului de comodat.

(3) Predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol în termen de 5 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2.-(1) Imobilul prevăzut la art.1 este înscris la poziția nr….. din Inventarul bunurilor
aparținând domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr…….., cu modificările și
completările ulterioare, cu o valoare de inventar actualizată de…………..lei.
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(2) Stadionul este identificat prin Planul de situație și delimitare, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-(1) Primarul orașului Ianca are următoarele obligaţii:
a)-să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă a stadionului stabilite prin

contractul de comodat şi prin lege;
b)-să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public

legitim o impune.
(2) Clubul Sportiv ‹‹Viitorul››, în calitate de titular al dreptului de folosinţă gratuită, are

următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa

gratuită;
b)-să prezinte, anual, Consiliului local al orașului Ianca, rapoarte privind activitatea de

utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi
prognoze şi strategii pentru perioada următoare;

c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra bunului atribuit în folosință;

d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinţei gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit, liber de orice

sarcini, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii;
f)-să finanțeze cheltuielile privind organizarea și desfășurarea meciurilor de fotbal, precum

și pe cele de întreținere și funcționare a stadionului.
Art.4.-(1) Folosinţa dobândită potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi transmisă,

nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
(2) Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› are obligaţia de a informa autorităţile administrației publice

locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa
unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării stadionului.

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile
publice din subordine, care vor opera corespunzător prevederile prezentei hotărâri în evidența
bunurilor care aparțin domeniul privat al orașului Ianca.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general al orașului Ianca.

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.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat,
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a
Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

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:

Prin adresa nr.206/10.07.2019, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca a solicitat atribuirea în folosință gratuită
a Stadionului orășenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› pentru disputarea meciurilor din Campionatul Național de Fotbal-
Liga a III a, la care termenul limită de înscriere este data de 12 iulie 2019;

Odată cu promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca  în Liga a III a Campionatului Național de Fotbal,
începând cu sezonul competițional 2019-2020, apar noi obligații față de cele din Liga a IV a, iar una dintre
acestea este aceea de a dispune de un stadion care să întrunească condițiile cerute de Federația Română
de Fotbal pentru omologare, ori stadionul nostru a mai fost omologat în trecut pentru acest nivel;

Acum, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, Clubul Sportiv ‹‹Viitorul››, în calitate de titular
al dreptului de folosinţă gratuită, va avea următoarele obligaţii:

a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
b)-să prezinte, anual, Consiliului local al orașului Ianca, rapoarte privind activitatea de utilitate publică

desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada
următoare;

c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului asupra bunului
atribuit în folosință;

d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinţei gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit, liber de orice sarcini, în afară

de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii.
Dat fiind faptul că, potrivit prevederilor din Codul administrativ, atribuirea în folosință gratuită a unui bun din

proprietatea publică se face în continuare tot pe termen limitat, propunerea noastră este ca darea în folosință
gratuită a Stadionului orăşenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› să se facă pe perioada participării Clubului Sportiv
‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal, dar nu mai mult de 5 ani de la data încheierii
contractului de comodat.

Prin urmare, având în vedere și termenul limită de depunere a dovezii de folosință a stadionului, vă rog să
fiți de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în regim de urgență, în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



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

din 25 iulie 2019

privind: avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activității de
transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, respectiv de colectare, transport și evacuare a apelor
uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2019;
Având în vedere:
►Adresa nr.639/18.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care se

solicită adoptarea unei hotărâri pentru avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele
de Sarcini ale activității de transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, respectiv de colectare,
transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

►Procesul verbal nr.21930/17795/2018 de inventariere a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public
de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T. Orașul Ianca, întocmit de către comisiile Delegatarului și
Operatorului, cu Anexele ca parte integrantă;

►Procesul verbal nr.R36857/22175/2018 de predare-primire  a Bunurilor de Retur aferente Sistemului
public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila"  POS 1 Mediu și a documentelor prevăzute de Ordinul
comun nr.285/300/2016 al Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice;

►Procesul verbal nr.10703/2550/2019 de predare-preluare în gestiune directă, administrare și
exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de canalizare aparținând Delegatarului-
U.A.T. Orașul Ianca, realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată
în județul Brăila"  POS 1 Mediu, întocmit de către comisiile Delegatarului și Operatorului, cu Anexele ca
parte integrantă;

►Actul adițional nr.14/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr.670/2009, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect punerea la
dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către Delegatarul - U.A.T.
Orașul Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de canalizare realizate prin proiectul
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila";

►prevederile art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de transport a apei potabile în Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr. 1-7 ca parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr.11/2014
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de înmagazinare a apei în Aria Delegată
- U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-5 ca parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr.1/2015 a Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.31 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de distribuție a apei potabile în Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-15 ca parte integrantă, aprobat prin Hotararea nr.16/2015
a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►prevederile art.30 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu Anexele nr.1-13 ca parte integrantă,
aprobat prin Hotararea nr.19/2017 a Adunării Generale a Asociației;

►prevederile art.5 alin.(2) lit.l) și ale art.23 alin.(3) lit.b), coroborate cu prevederile art.16 alin.(3) lit.d)
din Statutul Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
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►dispozițiile art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
►În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) și d), alin.(4) lit.f), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.a),

art.37, art.61 alin.(1), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001- republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de
transport a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre, după
cum urmează:

a)-Anexa 1-Plan de situație cu amplasarea aducțiunilor pentru apa potabilă;
b)-Anexa 2-Caracteristicile aducțiunii pentru apa potabilă;
c)-Anexa 4-Descrierea instalațiilor necesare pentru transportul apei potabile, starea fizică și gradul de

automatizare a acestora;
d)-Anexa 5-Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apă

vehiculate;
e)-Anexa 6-Lista aparatelor de masură pentru determinarea cantității de apă potabilă transportată,

precum și caracteristicile acestora.
Art.2.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de

înmagazinare a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre,
după cum urmează:

a)-Anexa 1-Plan de situație ;
b)-Anexa 2-Înmagazinarea apei;
c)-Anexa 3-Descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora;
d)-Anexa 4-Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantității apei potabile înmagazinate, precum

și caracteristicile acestora;
e)-Anexa 5-Schema rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile din localitatile Oprișenești și Plopu.
Art.3-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de

distribuție a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, parte integrantă din prezenta hotărâre, după
cum urmează:

a)-Anexa 3-Programul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

b)-Anexa 4.5.9-Principalele date ale utilizatorilor, branșamentelor și contorilor de apă potabilă din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

c)-Anexa 6-Datele utilizatorilor necontorizați din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
d)-Anexa 7-Descrierea stațiilor de pompare-repompare cu turație variabilă starea fizică şi gradul de

automatizare a acestora din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
e)-Anexa 8A-Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei potabile din Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
f)-Anexa 8B-Coordonatele și caracteristicile hidranților din rețelele de distributie a apei potabile din Aria

Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
g)-Anexa 10-Planul rețelei de distribuție a apei potabile din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, cu

poziționarea obiectelor care-i aparțin;
h)-Anexa 11-Descrierea instalațiilor aferente activității de distribuție a apei potabile în Aria Delegată -

U.A.T. Orașul Ianca, starea fizică și gradul de automatizare ale acestora;
i)-Anexa 12-Graficul privind evoluția numărului de utilizatori branșați în ultimii 4 ani la sistemul public de

alimentare cu apă din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
j)-Anexa 13-Variația prețului de vânzare a apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, conform

Strategiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor aprobată de Adunarea Generală a Asociației;
k)-Anexa 14-Variația gradului de încasare a prețului apei potabile facturate în ultimii 4 ani în Aria Delegată

- U.A.T. Orașul Ianca;
l)-Anexa 15-Graficul de variație a ratei de suportabilitate a prețului apei potabile în ultimii 5 ani în Aria

Delegată - U.A.T. Orașul Ianca.
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Art.4.-Modificarea și actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activității de transport, înmagazinare
și de distribuție al apei potabile în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca vor fi supuse aprobării Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Art.5.-Se avizează modificarea și forma actualizată a unor Anexe la Caietul de Sarcini al activității de
colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca, după
cum urmează:

a)-Anexa 1-Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare din Aria
Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

b)-Anexa 3-Programul de reabilitare și extindere a sistemului public de canalizare în Aria Delegată -
U.A.T. Orașul Ianca;

c)-Anexele 4A și 5A-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii casnici (casă-curte) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate;

d)-Anexele 4B și 5B-Principalele date ale utilizatorilor individuali din condominii (blocuri) care beneficiază
de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor uzate și ale racordurilor cu elementele
componente;

e)-Anexele 4C și 5C-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii (agenți economici) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a
apelor uzate;

f)-Anexele 4D și 5D-Principalele date ale utilizatorilor și ale racordurilor cu elementele componente
pentru utilizatorii (instituții publice) care beneficiază de activitatea de colectare, transport și evacuare a apelor
uzate;

g)-Anexa 6-Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate și ale gurilor de scurgere
din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

h)-Anexa 10-Graficul privind situația numărului de utilizatori racordați în ultimii 4 ani la sistemul public de
canalizare din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

i)-Anexa 11-Graficele de variație a cantității de ape uzate, minimă, medie și maximă, aferente utilizatorilor
în ultimii 4 ani din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;

j)-Anexa 12-Variația tarifului  la serviciul public de canalizare în Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca;
k)-Anexa 13-Variatia gradului de încasare a contravalorii prestării serviciului public de canalizare în ultimii

4 ani din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca.
Art.6.-Modificarea și actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activității de colectare, transport și

evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată - U.A.T. Orașul Ianca vor fi supuse aprobării
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina PREDESCU
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale
activității de transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, precum și de colectare, transport
și evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegată - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul
Ianca.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

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

Prin adresa nr.639/18.06.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila a solicitat
adoptarea unei hotărâri pentru avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini
ale activității de transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile, respectiv de colectare, transport și
evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegată – U.A.T. Orașul Ianca, scop în care a transmis
anexele în cauză actualizate, precum și:

►Procesul verbal nr.21930/17795/2018 de inventariere a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public
de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T. Orașul Ianca, întocmit de către comisiile Delegatarului și
Operatorului, cu Anexele ca parte integrantă;

►Procesul verbal nr.R36857/22175/2018  de predare-primire  a Bunurilor de Retur aferente Sistemului
public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor
de apă și apă uzată în județul Brăila"  POS 1 Mediu și a documentelor prevăzute de Ordinul comun
nr.285/300/2016 al Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice;

►Procesul verbal nr.10703/2550/2019 de predare-preluare în gestiune directă, administrare și
exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de canalizare aparținând U.A.T. Orașul Ianca,
realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila"  POS
1 Mediu, întocmit de către comisiile Delegatarului și Operatorului, cu Anexele ca parte integrantă;

►Actul Adițional nr.14/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare nr.670/2009, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect punerea la dispoziția
Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila  S.A. de către Delegatarul - U.A.T. Orașul
Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de canalizare realizate prin proiectul „Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila";

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată;

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL   BRĂILA

ORAŞUL IANCA
P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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


	Disp. convocare CL de îndată.pdf (p.1)
	PH 53-Stadion.pdf (p.2-4)
	ph_iulie219.pdf (p.5-8)

