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

D I S P O Z I Ţ I A Nr.266
din 19 iulie 2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 iulie
2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►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.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 iulie
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 nr.43 privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar
2.-Proiect de hotărâre nr.44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
3.-Proiect de hotărâre nr.45 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local
cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la
obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: serviciul financiarcontabil;
4.-Proiect de hotărâre nr.46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
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5.-Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local
cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la
obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: serviciul financiarcontabil;
6.-Proiect de hotărâre nr.48 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil;
7.-Proiect de hotărâre nr.49 privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui
imobil din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Direcției Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în vederea în vederea organizării și
funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
8.-Proiect de hotărâre nr.50 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat
de consiliul local, situat în intravilanul orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara
construcțiilor edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
9.-Proiect de hotărâre nr.51 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat
de consiliul local, situat în intravilanul satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul
construcției edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
10.-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 26 iulie
2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la data de 27 iulie 2021-ora 1500.
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.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Dispoziția nr.266/19.07.2021
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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 R Â R E A Nr.43
din 29 iulie 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
iulie 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Ionel MANOLE este ales președinte de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ianca pentru luna iulie 2021, care va semna hotărârile adoptate în această
perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) 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
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: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna iulie 2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului
şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și
schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;
De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca
președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca domnul consilier Ionel MANOLE să fie ales președinte de ședință pentru
luna iulie 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia una din condițiile asocierii
o reprezintă aprobarea Devizului General cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții care se dorește a fi cofinanțat;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului orașului
Ianca și a Programului investiţiilor publice pe anul în curs, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.4
figurează înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», pentru care au fost alocate
fondurile necesare finanțării/cofinanțării, o altă condiție obligatorie a asocierii;
►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului-cu Devizul General privind indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 617.380 lei, din care suma de 488.603 lei
reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
(3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de
lucrări, potrivit legii, rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări
și celelalte documente necesare implementării proiectului.
Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.44/29.07.2021
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Definiția, întocmirea, structura și etapele supunerii aprobării/reaprobării Devizului General
se regăsesc la art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, unde se arată că:
1.-Devizul General este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei
de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcția existentă, prin care se stabileşte valoarea
totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii;
2.-Devizul General se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul
fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării
obiectivului de investiţii;
3.-Devizul General întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în cazul
obiectivului nou/mixt de investiţii, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/
investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii la construcția existentă;
b) la data solicitării autorizaţiei de construire;
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea finală de finanţare
a obiectivului de investiţii;
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii,
a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul local.
4.-Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, Devizul General se poate revizui prin
grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/
subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de Construcţii-Montaj, cu
încadrarea în valoarea totală de finanţare.

Apoi, conform dispoziţiilor art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006,
cu modificările și completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor
de investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale,
precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile
deliberative.
Acum, după ce am prezentat noțiunile tehnico-juridice ale obiectului proiectului de
hotărâre, vin și vă amintesc că prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 a fost
aprobat bugetul local și Programul investiţiilor publice pe anul în curs, unde la poziția nr.6 din
Anexa nr.4 figurează înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire
Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», pentru care au fost
alocate fondurile necesare finanțării în mare parte a lucrărilor.
Luând cunoștință de faptul că în Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului
Brăila cu unitățile administrativ teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public
în anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, s-a prevăzut
posibilitatea asocierii pentru cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, am considerat oportună promovarea acestei hotărâri pentru că una din
condițiile asocierii o reprezintă tocmai aprobarea Devizului General cuprinzând indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiții care se dorește a fi cofinanțat.
Ceea trebuie să vă mai spun este faptul că art.20, din Regulamentul pentru asocierea
Județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale, prevede că se poate cofinanța maxim
50% din valoarea C+M a obiectivului, dar nu mai mult de 700.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată în cazul orașelor.
Deci, în cazul de față, potrivit informațiilor din Devizul General, bugetul estimativ al
proiectului este de 617.380 lei, din care suma de 488.603 lei reprezintă Construcții + Montaj,
ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată, ceea ce înseamnă că suma care
poate fi solicitată Consiliului Județean Brăila este de 244.000 lei, ceea ce ne va permite și o
altă cofinanțare până la concurența sumei maxime prevăzute mai sus.
Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri
în forma prezentată, urmând ca după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru
atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, proceduri care vor da valoarea finală a
obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-economici actualizați să fie
supus din nou aprobării consiliului local
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, în
vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021;
►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», obiectiv cuprins la poziția 6
din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea Programului
investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, astfel încât să
poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2021;
►Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»;
►dispoziţiile art.35 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, conform
cărora consiliile locale pot aproba asocieri pentru realizarea unor lucrări de interes local;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor la obiectivul nou de investiții
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu».
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(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) este în sumă totală de
617.380 lei, din care suma de 488.603 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având
inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 373.380 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul local pe anul în curs din capitolul 51.02.01.03.71.03.- autorități publice,
active nefinanciare, reparații, urmând ca diferența de 244.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, reprezentând 49,94% din valoarea C + M a lucrării, să fie solicitată Consiliului
Județean Brăila în cadrul asocierii.
Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.07.2021,
fiind suportate de asemenea din bugetul local.
Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere care urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu
Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul nou
de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului
Tehnologic Nicolae Oncescu»
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 comisiilor de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Autoritățile deliberative au posibilitatea colaborării sau asocierii pentru realizarea unor
lucrări și servicii publice locale, ce se realizează pe bază de contracte de asociere în care
sunt cuprinse sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități ale
administrației publice locale, în vederea stimulării asocierii unităților administrativ teritoriale
pentru realizarea unor proiecte de interes comun;
Lucrările se realizează pe baza documentațiilor tehnico-economice aprobate, potrivit legii,
iar sumele necesare pentru finanțare se prevăd în bugetul local, asigurându-se în acest fel
cofinanțarea în cadrul asocierii. În scopul finanțării în comun a lucrărilor este necesar ca
documentația tehnico-economică aferentă investițiilor sa fie aprobată prin hotărâre a
consiliului local, iar sumele pentru cofinanțare să fie cuprinse și aprobate în bugetul;
Domeniile specifice în care se realizează asocierea sunt cele privind realizarea,
extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, apă, a sistemelor de
canalizare, realizarea, extinderea, reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, a
unităților sanitare din mediul rural și cabinete medicale, drumuri publice clasificate și
încadrate ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale si drumuri publice

din interiorul localităților, realizarea, reabilitarea, modernizarea de poduri, podețe si punți
pietonale, realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective culturale de
interes local, a piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor, a bazelor sportive, etc.;
Cum spuneam, dat fiind faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021
s-a aprobat Regulamentul pentru finanțarea asocierii Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, din care pentru
orașe suma este de maximum 700.000 lei/an, am considerat că este cât se poate de oportună
și binevenită o asociere pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu»;
Vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 s-a aprobat bugetul
orașului Ianca și Programul investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare
în bugetul local, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.4 figurează înscris obiectivul nou de
investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului
Tehnologic Nicolae Oncescu», pentru care au fost alocate fondurile necesare cofinanțării,
o altă condiție obligatorie a asocierii;
Așadar, conform indicatorilor tehnico-economici din Devizul General aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.07.2021, bugetul estimativ al proiectului este de
617.380 lei, din care suma de 488.603 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori
având inclusă taxa pe valoarea adăugată, ceea ce înseamnă că suma care poate fi
solicitată Consiliului Județean Brăila pentru acest obiectiv este de 244.000 lei, fapt care
face posibilă și o altă cofinanțare până la concurența sumei maxime prevăzute mai sus.
Prin urmare, faţă de cele arătate mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii
în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

fANEXA
la HCJ Braila nr. ____/_____________
REGULAMENT
pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativteritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru
anul 2021
CAPITOLUL I : Obiective de investitii
Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care autoritatea publică locală cofinanţează cu
sume de la bugetul judetului anumite lucrari/investitii pe care le realizeaza sau achizitioneaza unitatile administrativteritoriale – Consilii locale din Judetul Braila.
Art. 2 Susţinerea financiară a unor asemenea lucrari/investitii are la bază înţelegerea necesităţii realizarii
acestor obiective de investitii in vederea imbunatatirii infrastructurii unitatilor administrativ-teritoriale cu toate dotarile
tehnico-edilitare, de infrastructura educationala, de sanatate si de mediu, sportiva, culturala si turistica, administrativa
si de acces la caile de comunicatie, pentru cresterea accesabilitatii la resurse si a calitatii vietii pentru toti locuitorii
Judetului Braila.
Art. 3 Obiectivele de investitii propuse de unitatile administrativ-teritoriale, trebuie sa se incadreze in
urmatoarele domenii specifice propuse:
a)
INVATAMANT, TINERET, SPORT SI SPATII RECREERE
- realizare, reabilitare, modernizare si extindere unitati de invatamant preuniversitar;
- realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea terenurilor de sport, salilor de sport si a bazelor sportive aflate in
domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale;
- realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea spatiilor de recreere;
b)
SANATATE
- reabilitare unitati sanitare si cabinete medicale din mediul rural si urban;
c)
INFRASTRUCTURA RUTIERA SI INFRASTRUCTURA EDILITARA
- realizare, reabilitare, modernizare drumuri interioare/strazi interioare, drumuri comunale ce fac legatura cu
drumurile publice (comunale, judetene, nationale), respectiv cu localitatile rurale si urbane din vecinatatea acestora;
- realizare, reabilitare, modernizare constructii, instalatii tehnologice si echipamente functionale prin care sunt
asigurate serviciile publice de gospodarire comunala;
d)
CULTURA SI MONUMENTE ISTORICE
- realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective culturale de interes local, inclusiv restaurarea
monumentelor istorice aflate in domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale.
Art 4. Sumele primite vor fi cheltuite pentru lucrari/investitii/ ocazionate de realizarea obiectului asocierii, in
limita lucrarilor efectiv realizate.
Art. 5 Unitățile administrativ-teritoriale care au demarat realizarea de obiective de investiții în anul 2020, pe
bază de contracte pot solicita asocierea pentru restul de executat din obiectivul/obiectivele de investiții începute în
anul 2020, cu prezentarea autorizației de construire valabilă, contract de executie in termen, documente care să
prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat
defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate, cu respectarea
dispozițiilor art. 3 și 4 din prezentul Regulament.
Art. 6 Decontarea sumelor se va face doar pe baza documentelor justificative şi a destinaţiilor legale.
Art. 7 Colaborarea dintre autoritatea publică judeteana şi consiliile locale are la bază un contract de
asociere şi un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. “b” și „e” și alin. 7 lit. „c” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art.
35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8 Totalul sumelor ce se vor angaja şi plăti anual vor fi făcute în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
Art. 9 Consiliile locale solicitante vor îndeplini condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul Regulament. De
asemenea, acestea vor fi supuse unor evaluări din partea reprezentanţilor autorităţii publice judetene.
Art. 10 Nerespectarea prevederilor contractuale sau furnizarea de informaţii false de către solicitanţi atrage
răspunderea contractuală, administrativă, civilă sau penală, după caz.
Art. 11 Obiectivul/obiectivele de investiții și sumele alocate fiecărei asocieri ca şi contractul de asociere, se
aproba individual prin Hotărare a Consiliului Judetean Braila.
Art. 12 Solicitările unitatilor administrativ-teritoriale, se vor depune, începând cu data aprobării prezentului
REGULAMENT, data limita de depunere a solicitarilor de finantare se stabileste la 31.08.2021.
CAPITOLUL II : CONDITII PENTRU OBTINEREA COFINANTARII

Art. 13 Condiţiile care trebuie îndeplinite de consiliile locale pentru obținerea cofinanțării sunt următoarele :
(1) Sa depuna:
a) cererea de finanţare prevazuta in anexa 1 la prezentul REGULAMENT;
b) documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de proiectare, studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în conditiile legii prin hotarâri ale consiliului
local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici sau proiectul tehnic al obiectivului/obiectivelor de investitii precum
și certificatul de urbanism insotit de avizele si acordurile stabilite prin acesta, dupa caz (copie certificata “Conform cu
originalul”);
c) hotararea Consiliului Local de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, fisa obiectivului de investitii din care sa
rezulte clar sursele de finantare (buget local+alte transferuri de la consiliul judetean), programul anual de investitii
publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024, pe grupe de investitii si surse de finantare. Se va prezenta si
situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuielile pentru investitii publice, vizata de Trezorerie. In mod
obligatoriu sumele si denumirea obiectivului de investitii stipulate in bugetul de venituri si cheltuieli, fisa obiectivului
de investitii si programul anual de investitii publice si situatia angajamentelor legale trebuie sa fie identice. Intreaga
documentatie care cuprinde date economico-financiare trebuie sa poarte semnaturile, numele si prenumele in clar
atat a ordonatorului principal de credite cat si a persoanei cu atributii in domeniu iar certificarea “Conform cu
originalul” sa fie aplicata pe semnatura;
d) hotararea Consiliului Local de asociere a UAT _________ cu Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si
realizarea lucrarilor de: “Obiectivul de investitii”, din care sa rezulte clar cota de cofinantare de la bugetul local si
suma aferenta, prevazuta in anexa 2 la prezentul REGULAMENT, in termenul stabilit prin prezentul REGULAMENT
(copii certificate “Conform cu originalul”);
e) modelul de contract prevazut in anexa 3 asumat prin semnatura si stampila.
(2) Să nu se afle în litigiu cu autoritatea publică judeteana.
(3) Să nu aibă obligaţii de plată exigibile la autoritatea publică judeteana
(4) Să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de asociere.
(5) Să respecte modalităţile de decontare si termenele de depunere a documentelor justificative, stabilite de
autoritatea publica judeteana pentru sumele obţinute prin Hotărârea de asociere.
(6) Investitiile care fac obiectul asocierii trebuie sa fie in concordanta cu obiectivele propuse in Strategia de
dezvoltare durabila a Judetului Braila 2021 – 2027.
(7) Nu fac obiectul asocierilor obiectivele de investitii pentru care sunt prevazute proiecte si finantari nationale sau
fonduri europene.
CAPITOLUL III : EVALUARE, APROBARE, DECONTARE
Art. 14 Evaluarea solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale si a documentatiilor aferente se face de
Comisia desemnata in acest sens prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila.
Art. 15 Toate propunerile inaintate de unitatile administrative-teritoriale din judetul Braila, vor fi examinate.
Dintre acestea, vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc criteriile de selectionare iar documentatia care
insoteste cererea contine toate elementele prevazute la art. 13.
Art. 16 Comisia mentionata la art. 14 poate solicita documente sau informații suplimentare, în vederea
clarificării dosarului de finanțare, dacă pe parcursul analizei și evaluarii se constată necesitatea furnizării lor.
Solicitanții au obligația de a furniza, în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documentele și
informațiile; în caz contrar cererea de finanțare este respinsă.
Art. 17 (1) Cererile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Braila pana la convergenta sumei aprobate
in buget si vor fi analizate conform Regulamentului de comisia desemnata.
(2) Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în urma analizei şi evaluării tehnice conform
prezentului Regulament vor fi propuse Consiliului Judetean Braila, in vederea dezbaterii si aprobarii finanțării.
Art. 18 Solicitantii au obligatia pastrarii unui exemplar complet din documentatia depusa.
Art. 19 (1) Cota de cofinantare suportata de Consiliul Judetean Braila pentru sustinerea obiectivelor de
investitii propuse de comune este de maxim 60% din C+M, pentru domeniile mentionate la art. 3.
(2) In situatia obiectivelor de investitii noi, care nu au inca incheiate contractele de lucrari, la data depunerii
cererii, procentul de 60% din C+M se calculeaza la suma rezultata din devizul general al lucrarii, urmand ca dupa
incheierea contractelor de lucrari, la momentul solicitarii decontarii, sa se recalculeze valoarea finantarii din C+M in
functie de valoarea contractului de lucrari, fara a depasi procentul maxim de 60% si suma mentionată la art. 19 alin.
(3), modificarea rezultata fiind transpusa intr-un act aditional la contractul de asociere.
(3) Plafonul financiar maximal alocat pentru fiecare comună este de 350.000 lei, pentru obiectivele propuse
potrivit art. 3.
Art. 20 (1) Cota de cofinantare suportata de Consiliul Judetean Braila pentru sustinerea obiectivelor de
investitii propuse de orase si Municipiul Braila, este de maxim 50% din C+M, pentru domeniile mentionate la art.3. In
situatia mentionata la art.5, calculul procentului din C+M va fi efectuat la restul de executat.
(2) In situatia obiectivelor de investitii noi, care nu au inca incheiate contractele de lucrari, la data depunerii
cererii, 50% se calculeaza la suma rezultata din devizul general al lucrarii, urmand ca dupa incheierea contractelor

de lucrari, la momentul solicitarii decontarii, sa se recalculeze valoarea finantarii din C+M in functie de valoarea
contractului de lucrari, fara a depasi procentul maxim de 50% si suma menționată la art. 20 alin. (3), modificarea
rezultata fiind transpusa intr-un act aditional la contractul de asociere.
(3) Plafonul financiar maximal alocat pentru obiectivele propuse de fiecare oraș este de 700.000 lei,
respectiv 3.000.000 lei in cazul Municipiului Braila.
Art. 21 Fiecare unitate administrativ-teritoriala poate depune mai multe proiecte in limita plafoanelor
financiare mentionate la art. 19 alin. (3), art. 20 alin. (3).
Art. 22 Cofinantarea se acorda avand la baza un contract de asociere, incheiat intre Unitatea administrativ
teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si unitatea administrativ-teritoriala selectionata pe baza
criteriilor prevazute in prezentul regulament, in transe aferente realizarii obiectivului de investitii.
Art. 23 Decontarea se poate face doar pentru lucrarile prestate ocazionate de realizarea obiectului asocierii
in limita lucrarilor efectiv realizate.
Art. 24 Anterior verificării stabilirii conformității documentelor aferente cererilor de decontare, la solicitarea
consiliului local beneficiar, personalul Consiliului Judetean Braila va efectua o vizită la amplasamentele unde sunt
derulate lucrari pentru realizarea obiectivelor de investitii și se va întocmi un raport de vizita in teren, semnat de
reprezentantii desemnati ai Consiliului Judetean Braila si de beneficiarul investitiei, atat pentru lucrari partiale cat si la
finalizarea acestora.
Art. 25 Consiliul Judetean Braila dispune efectuarea transferului de capital, acordat in baza contractului de
asociere, catre unitatea administrativ-teritoriala, prin virament in contul bancar al acesteia.
Art. 26 Dosarul de justificare pentru cofinantare acordat trebuie să cuprindă următoarele:
a) dosar de incopciat sau biblioraft;
b) adresa de inaintare;
c) centralizatorul documentelor anexate care trebuie sa cuprinda facturile si dovada platii (ordin de plata) precum si
extrase de cont.
d) dovada (platii cotei-parti) ce revine UAT beneficiar se va face prin prezentarea ordinului de plata vizat de
Trezorerie, iar in cazul in care ordinul de plata nu este vizat se va prezenta extras de cont;
e) daca pe factura se mentioneaza executia unei anumite lucrari, se va atasa obligatoriu situatia de lucrari. Valoarea
situatiei de lucrari trebuie sa coincida cu valoarea facturilor;
f) daca pe factura se mentioneaza executia unei lucrari conform unui contract, se va atasa si contractul respectiv ;
g) facturile aferente executarii lucrarilor vor fi insotite, dupa caz, de situatii de lucrari, contracte, acte aditionale,
anexe contract/contracte, rapoarte privind stadiul lucrarilor, vizate de diriginţii de specialitate si beneficiarul lucrarii;
h) procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in situatia in care din raportul privind stadiul lucrarilor rezulta
gradul de realizare a lucrarilor de 100%
i) actele justificative vor fi insotite de fotografii care atesta stadiul lucrarilor executate, la data justificarii, inclusiv a
panoului de informare prevazut la art. 31.
j) facturile fiscale vor cuprinde in mod obligatoriu numar de inregistrare si mentiunea “Bun de plata” cu specificarea in
clar a numelui, prenumelui si semnaturii persoanei competente.
k) toate documentele justificative, prezentate in copie, vor purta mentiunea „Conform cu originalul” si vor fi certificate
prin aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului cofinantarii. Documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa
NU prezinte stersaturi; nu se admit documente trimise prin fax;
l) Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de catre unitatile
administrative-teritoriale, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate
potrivit legii.
m) Nu se vor admite la justificare:
- documente care contin lucrari, altele decat cele pentru care a fost acordata cofinantarea;
- facturi emise si/sau platite inainte de intrarea in vigoarea a contractului de asociere;
- documente depuse dupa data de 06.12.2021.
n) Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 06 decembrie
2021.
Art. 27 In situatia in care documentatiile transmise de beneficiari si inregistrate la Consiliul Judetean Braila
in vederea decontarii nu sunt complete si conforme cu prevederile legale si/sau necesita clarificari, se comunica
beneficiarului, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data inregistrarii, observatiile si/sau propunerile
necesare modificarii/completarii acestora, cu precizarea ca solicitarea de transfer revizuita va fi transmisa in termen
de 2 zile lucratoare, cu modificarile/completarile ulterioare aduse documentatiei initiale si va primi un nou numar de
inregistrare fiind considerata solicitare noua.
Art. 28 In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata nereguli in
documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea U.A.T. judetul Braila,
eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de zile de la data notificarii.
CAPITOLUL IV : RETRAGEREA FINANTARII

Art. 29 Retragerea finanţării va fi stipulată în mod expres în cuprinsul contractului de asociere şi se poate
realiza în următoarele situaţii :
a) cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condiţiile legale.
b) solicitantul a transmis informaţii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.
Art. 30 In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul este
obligat sa returneze Consiliului Judetean Braila sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale
acestuia, in vederea finantarii altor obiective de investitii, in termen de 30 de zile de la data notificarii.
CAPITOLUL V: REGULI DE PUBLICITATE
Art. 31 (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în contractul de
asociere la locul de implementare al proiectului şi să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de
implementare şi monitorizare a proiectului si inca cel putin 4 ani dupa incheierea acestuia.
(2) Pentru finantarile anterioare, beneficiarul trebuie sa faca dovada mentinerii panoului de informare
prevăzut în contractul de asociere la locul de implementare al proiectului, pana la expirarea perioadei de
implementare şi monitorizare a proiectului, prin atasarea unei planse foto (care sa contina data si ora realizarii
fotografiei) la dosarul privind solicitarea noii finantari.
CAPITOLUL VI : CLAUZE FINALE
Art. 32 Beneficiarii finanțării răspund pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
Art. 33 Beneficiarii finanțării răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de
lucrări, a contractelor de achiziție publică încheiate în conformitate cu prevederile legale precum și de modul de
utilizare a sumelor alocate de la bugetul Județului Brăila, potrivit destinației pentru care au fost alocate.
Art. 34 (1) Beneficiarii finanțării sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a
obiectivelor de investiții aprobate în baza Regulamentului.
(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Consiliului Județean Brăila, la solicitarea acestuia, toate
documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora,
precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
Art. 35 Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa în cadrul Consiliului Judetean, cu votul
majorităţii consilierilor judeteni în funcţie.
Art .36 Modificarea, completarea sau anularea Regulamentului se realizează cu acelaşi cvorum.
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
ORASUL/COMUNA
Nr._______/______________

ANEXA 1
LA REGULAMENT

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Prin prezenta va solicitam asocierea, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in vederea
cofinantarii de la bugetul Consiliului Judetean Braila cu suma de __________lei, pentru realizarea obiectivului de
investitii “_________________” în unitatea administrativ-teritorială __________.
Valoarea totala a obiectivului de investitii este de ___________(lei cu TVA), la nivelul bugetului local al
Comunei/Orasului ______________ fiind alocata suma de __________(lei cu TVA) pentru sustinerea cofinantarii.
Atasam alaturat, in vederea constituirii dosarului necesar pentru adoptarea Hotararii Consiliului Judetean
Braila de asociere, in copie, urmatoarele:
1.
Hotararea Consiliului Local _________ de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, fisa obiectivului de
investitii programul anual de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024, din care reiese suma de
_________lei, alocata la nivelul bugetului local al Comunei/Orasului ___________ pentru sustinerea cofinantarii;
2.
Situatia angajamentelor legale, cu toate semnaturile aferente, vizata de Trezorerie, din care sa reiasa clar
valoarea totala a fiecarui obiectiv de investitii care este propus a face obiectul contractului/contractelor de asociere;
3.
Documentatia tehnica privind investitia si Devizul general al lucrarii cu toate semnaturile si avizarile
aferente, aprobate de Consiliul Local al Orasului/Comunei ______________ prin Hotararea Consiliului Local

________ nr. ___/_________ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“___________________”(denumirea obiectivului de investitii);
4.
Hotararea Consiliului Local _________ privind aprobarea asocierii Comunei/Orasului__________prin
Consiliul Local____________ cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea
lucrarilor de___________________, din care sa rezulte clar cota de cofinantare de la bugetul local si suma aferenta;
5.
Modelul de contract, prevazut in anexa 3, asumat prin semnatura si stampila;
6.
Declaratie asumata de Primarul Comunei/Orasului ______, dl/d-na_______, din care reiese faptul ca
obiectivele de investitii nominalizate nu fac obiectul altor finantari guvernamentale sau europene;
Subsemnatul ______________, posesor al C.I., seria __, nr. _____, eliberat de _______, la data de
________, avand CNP ________, in calitate de Primar al Orasului/Comunei ___________, cunoscand ca falsul in
declaratii este pedepsit de legea penala mentionez faptul ca imi asum in totalitate raspunderea juridica pentru datele
si informatiile trimise Consiliului Judetean Braila.

PRIMAR
(Nume si prenume)
_________________________(semnatura si stampila)

ANEXA 2
LA REGULAMENT
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea asocierii Comunei/Orasului__________prin Consiliul Local____________ cu Judetul Braila,
prin Consiliul Judetean Braila,
pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de________
Consiliul Local al comunei/orasului_____________ intrunit in sedinta ordinara din data de_________;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de primarul localitatii si raportul de specialitate
al__________________;
Luand in considerare avizele favorabile ale Comisiilor_________________;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin. 9 litera”c” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1.Se
aproba
asocierea
comunei/orasului__________
prin
Consiliul
local
al
comunei/orasului___________cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii
lucrarilor_____________________.
Art.2.Contributia Consiliului Local al comunei/orasului_______ pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de __________lei, va fi suportata din bugetul propriu al comunei/orasului______, pe anul 2021,

din capitolul___, subcapitolul_______, titlul___________, articolul________, alineatul_______, conform clasificatiei
indicatorilor privind bugetele locale.
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei tehnicoeconomice aprobate, potrivit legii.
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Judetean Braila si
Consiliul local al comunei/orasului___________, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si semnarea
contractului de asociere de catre partile contractante.
Art.6.Se mandateaza domnul ________________, Primar al comunei, Orasului ______________in vederea
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul economic.
Art.8.Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila,
precum si celor interesati.

INITIATOR,
PRIMAR

Anexa nr.2 la HCL nr.____/________
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA JUDETUL BRAILA
Consiliul Judetean Braila
Nr..................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ ORAȘUL IANCA
Consiliul Local al Orașului Ianca
Nr.......................................
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr.____/________

1.Partile contractante.
Intre
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA, prin Consiliul Judetean Braila, avand sediul in
municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament
nr. __________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentat prin FRANCISK IULIAN
CHIRIAC - Presedinte, si DAN DRAGUTA – director executiv al Directiei administrare patrimoniu si evidenta
bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila,
si
ORASUL IANCA, prin Consiliul Local Ianca, avand sediul in localitatea Ianca, judetul Braila, Str.Calea Brăilei nr.27,
telefon 0239 668178, cod fiscal 4874631, cont virament nr.____________________deschis la Trezoreria Ianca,
reprezentat prin Chiriță Fănel George-primar, imputernicit prin Hotararea Consiliului Local nr.45/29.05.2019
a intervenit prezentul contract de asociere.
2.Dispozitii generale
2.1. Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 173 alin. (1) litera „e” si alin.(7) lit. ”c” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.____________, privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Ianca prin Consiliul local al oraşului Ianca, din
Judetul Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare acoperiș și
reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu›› si este o
asociere independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul Judetean Braila si
Consiliul Local al oraşului Ianca.
2.2. Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:
a. independenta juridica a fiecarui asociat;
b. asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata reciproc.
3. Obiectul contractului de asociere
3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare acoperiș și
reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu›› din oraşul
Ianca, judetul Braila in valoare totala de ________ lei, din care C+M in valoare de ___________ lei, contributia
judetului fiind de _________lei, reprezentand ____% din valoarea C+M a lucrarii, rezultata din documentatia tehnico

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
a)

b)
c)
d)
e)
-

f)

economica aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca Nr…….,contributia Oraşului Ianca fiind de
___________ lei.
4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada _______- 18.12.2021 .
5. Obligatiile părţilor
5.1. Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele:
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de _________ lei, la cap ,,Cheltuieli”,
reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrarile prestate ocazionate de realizare obiectului asocierii in limita lucrarilor
efectiv realizate;
c) La solicitarea consiliului local, Directia tehnica si lucrari publice va intocmi rapoarte de avizare a lucrarilor
executate si va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in comisiile de receptie la
terminarea lucrarilor
5.2. Obligaţiile orasului Ianca sunt următoarele:
Lucrarile se executa numai pe baza de documentatie tehnico-economica, aprobata de consiliul local, potrivit legii,
precum si a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2021;
Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ‹‹Reabilitare acoperiș și reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu››;
Alocarea în bugetul comunei pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de _____ lei, la cap ,,Cheltuieli”
reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
Aprobarea, in conditiile legii, a documentaţiilor tehnico economice: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, pentru
realizarea investiţiei;
Efectuarea plăţii lucrărilor prestate, ocazionate de realizarea obiectului asocierii în limita contribuţiei care îi revine la
asociere;
Urmărirea realizării investiţiei sub aspect tehnic şi economic, din momentul demarării lucrarilor şi până la
receptionarea acestora;
Receptionarea lucrarilor executate se va face de catre Consiliul local prin comisii de receptie la care vor participa si
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila;
In situatia in care nu se realizeaza in intregime lucrarile, sumele acordate si neutilizate din contributia acestuia, vor fi
restituite proportional cu contributia Consiliului Judetean Braila, iar in situatia in care se realizeaza economii la
lucrarile din investitia ce face obiectul asocierii sumele vor fi impartite intre parti, proportional cu cota din contributia
fiecaruia;
Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Consiliul Judetean Braila în temeiul prezentului contract,
să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate din alte fonduri publice sau private;
Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 06 decembrie
2021.
5.3. – Panouri de informare
Unitatea administrativ-teritoriala Oraș Ianca, parte a prezentului contract de asociere, beneficiara de finantare din
partea judetului Brăila prin Consiliului Judetean Braila sunt obligate sa monteze panouri care sa fie expuse pe toata
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului, daca acest lucru este posibil.
Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una dintre locatii.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveşte vizibilitatea.
Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. Acest panou va fi instalat in
maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.
Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se deterioreaza din cauza
unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare.
Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel putin 4 ani dupa incheierea
acestuia.
Numarul panourilor instalate, difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:
pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaţie;
pentru infrastructura de transport, se vor instala cate un panou la fiecare inceput si capat de drum, pe fiecare sens
de mers. Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat
fata/verso. In cazul in care pe traseul proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim
3 poduri;
Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:
1.-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;
2.-logo-ul/stema Unitatii administrativ-teritoriale şi cuvintele: “ORASUL IANCA”, fără abrevieri;
3.-numele proiectului;
4.-valoarea totala a proiectului;
5.-valoarea contributiei Consiliului Local al Oraşului Ianca;
6.-valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
7.-termenul de finalizare.”

6.Rezilierea contractului
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în
culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
6.2. Notificarea prevăzută la art. 6.1. va fi comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
6.3. În cazul în care unitatii administrativ-teritoriala Oraşul Ianca i s-a notificat rezilierea prezentului contract de
asociere din vina sa, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile de la data primirii notificării să restituie unitatii
administrativ-teritoriale Judetul Braila sumele primite.
6.4. În ipoteza nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5.2 si 5.3. contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a
fi necesară emiterea unei notificări și finanțarea nu se mai acordă.
6.5. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la
restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală, calculată la suma acordată.
7.Dispozitii tranzitorii si finale
7.1. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să modifice cuantumul
sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul contract dacă unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca
comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.
7.2. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul de a recupera de la
unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca fondurile folosite de aceasta pentru acoperirea altor cheltuieli decât
cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi aplicate la sumele respective până la data
recuperării lor; penalitățile pot depăși ca valoare suma la care sunt calculate.
7.3. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să nu acorde sprijinul
financiar în condițiile în care unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca nu face dovada îndeplinirii obiectivelor
asumate.
7.4. In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata nereguli in
documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea U.A.T. judetul Braila,
eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de zile de la data notificarii.
7.5. Retragerea finanţării se poate realiza în următoarele situaţii :
a) cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condiţiile legale.
b) solicitantul a transmis informaţii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.
7.6. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data
semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean Braila.
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORASUL IANCA
CONSILIUL LOCAL IANCA
PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P. E. B,
DAN DRAGUTA

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
TURCU GEORGIANA

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D
LUMINITA STOICA

SERVICIUL DE URBANISM
DOGĂRESCU MIOARA

DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P..
SILVIU NISIPEANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.
DUTU MIOARA

CONSILIER JURIDIC
PREDESCU DORINA

Anexa la H.C.L.Nr.45/29.07.2021
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA JUDETUL BRAILA
Consiliul Judetean Braila

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ ORAȘUL IANCA
Consiliul Local al Orașului Ianca

Nr..................................................

Nr.......................................
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr.____/________

a)
b)
c)
d)
e)

1.Partile contractante.
Intre
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA, prin Consiliul Judetean Braila, avand sediul in
municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament
nr. __________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentat prin FRANCISK IULIAN
CHIRIAC - Presedinte, si DAN DRAGUTA – director executiv al Directiei administrare patrimoniu si evidenta
bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila,
si
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL IANCA, prin Consiliul Local Ianca, avand sediul in localitatea
Ianca, județul Braila, Str.Calea Brăilei nr.27, telefon 0239 668178, cod fiscal 4874631, cont virament
nr.____________________deschis la Trezoreria Ianca, reprezentat prin Fănel George CHIRIȚĂ - Primar,
imputernicit prin Hotararea Consiliului Local nr.45/29.07.2021, a intervenit prezentul contract de asociere.
2.Dispozitii generale
2.1. Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 173 alin. (1) litera „e” si alin.(7) lit. ”c” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.____________, privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Ianca prin Consiliul local al oraşului Ianca, din
Judetul Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare termică corp
clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu››, fiind o asociere
independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local al
oraşului Ianca.
2.2. Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:
a. independenta juridica a fiecarui asociat;
b. asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata reciproc.
3. Obiectul contractului de asociere
3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare termică corp
clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu›› din oraşul Ianca, judetul
Braila in valoare totala de 617.380 lei, din care C+M in valoare de 488.603 lei, contributia Judetului Brăila fiind de
244.000 lei, reprezentand 49,94 % din valoarea C+M a lucrarii, rezultata din documentatia tehnico economica
aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.44/29.07.2021, contributia Oraşului Ianca fiind de
373.380 lei, toate valorile prezentate anterior având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada _______- 18.12.2021 .
5. Obligatiile părţilor
5.1. Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele:
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de 244.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, la cap ,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrarile prestate ocazionate de realizare obiectului asocierii in limita lucrarilor
efectiv realizate;
c) La solicitarea consiliului local, Directia tehnica si lucrari publice va intocmi rapoarte de avizare a lucrarilor
executate si va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in comisiile de receptie la
terminarea lucrarilor
5.2. Obligaţiile orasului Ianca sunt următoarele:
Lucrarile se executa numai pe baza de documentatie tehnico-economica, aprobata de consiliul local, potrivit legii,
precum si a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2021;
Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ‹‹Reabilitare acoperiș și reabilitare
termică corp clădire Școala gimnazială nr.1 din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu››;
Alocarea în bugetul orașului Ianca pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de 373.380 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, la cap ,,Cheltuieli” reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
Aprobarea, in conditiile legii, a documentaţiilor tehnico economice: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, pentru
realizarea investiţiei;
Efectuarea plăţii lucrărilor prestate, ocazionate de realizarea obiectului asocierii în limita contribuţiei care îi revine la
asociere;

f)
g)
h)

i)
j)
a)

b)
c)
d)
e)
-

f)

Urmărirea realizării investiţiei sub aspect tehnic şi economic, din momentul demarării lucrarilor şi până la
receptionarea acestora;
Receptionarea lucrarilor executate se va face de catre Consiliul local prin comisii de receptie la care vor participa si
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila;
In situatia in care nu se realizeaza in intregime lucrarile, sumele acordate si neutilizate din contributia acestuia, vor fi
restituite proportional cu contributia Consiliului Judetean Braila, iar in situatia in care se realizeaza economii la
lucrarile din investitia ce face obiectul asocierii sumele vor fi impartite intre parti, proportional cu cota din contributia
fiecaruia;
Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Consiliul Judetean Braila în temeiul prezentului contract,
să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate din alte fonduri publice sau private;
Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 06 decembrie
2021.
5.3. – Panouri de informare
Unitatea administrativ-teritoriala Oraș Ianca, parte a prezentului contract de asociere, beneficiara de finantare din
partea judetului Brăila prin Consiliului Judetean Braila sunt obligate sa monteze panouri care sa fie expuse pe toata
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului, daca acest lucru este posibil.
Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una dintre locatii.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveşte vizibilitatea.
Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. Acest panou va fi instalat in
maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.
Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se deterioreaza din cauza
unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare.
Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel putin 4 ani dupa incheierea
acestuia.
Numarul panourilor instalate, difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:
pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaţie;
pentru infrastructura de transport, se vor instala cate un panou la fiecare inceput si capat de drum, pe fiecare sens
de mers. Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat
fata/verso. In cazul in care pe traseul proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim
3 poduri;
Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:
1.-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;
2.-logo-ul/stema Unitatii administrativ-teritoriale şi cuvintele: “ORASUL IANCA”, fără abrevieri;
3.-numele proiectului;
4.-valoarea totala a proiectului;
5.-valoarea contributiei Consiliului Local al Oraşului Ianca;
6.-valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
7.-termenul de finalizare.”
6.Rezilierea contractului
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în
culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
6.2. Notificarea prevăzută la art. 6.1. va fi comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
6.3. În cazul în care unitatii administrativ-teritoriala Oraşul Ianca i s-a notificat rezilierea prezentului contract de
asociere din vina sa, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile de la data primirii notificării să restituie unitatii
administrativ-teritoriale Judetul Braila sumele primite.
6.4. În ipoteza nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5.2 si 5.3. contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a
fi necesară emiterea unei notificări și finanțarea nu se mai acordă.
6.5. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la
restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală, calculată la suma acordată.
7.Dispozitii tranzitorii si finale
7.1. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, are dreptul să modifice cuantumul
sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul contract dacă unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca
comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.
7.2. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul de a recupera de la
unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca fondurile folosite de aceasta pentru acoperirea altor cheltuieli decât
cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi aplicate la sumele respective până la data
recuperării lor; penalitățile pot depăși ca valoare suma la care sunt calculate.
7.3. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să nu acorde sprijinul
financiar în condițiile în care unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca nu face dovada îndeplinirii obiectivelor
asumate.

7.4. In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata nereguli in
documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea U.A.T. judetul Braila,
eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de zile de la data notificarii.
7.5. Retragerea finanţării se poate realiza în următoarele situaţii :
a) cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condiţiile legale.
b) solicitantul a transmis informaţii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.
7.6. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data
semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean Braila.
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORASUL IANCA
CONSILIUL LOCAL IANCA
PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P. E. B,
DAN DRAGUTA

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
TURCU GEORGIANA

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D
LUMINITA STOICA

SERVICIUL DE URBANISM
DOGĂRESCU MIOARA

DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P..
SILVIU NISIPEANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.
DUTU MIOARA

CONSILIER JURIDIC
PREDESCU DORINA

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.46
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Reabilitare
drum exploatare sat Plopu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia una din condițiile
asocierii o reprezintă aprobarea Devizului General cuprinzând indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții care se dorește a fi cofinanțat;
►Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local și a
Programului investiţiilor publice pe anul în curs, unde la poziția nr.5 din Anexa nr.4 figurează
înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu», pentru care au
fost alocate fondurile necesare cofinanțării-o altă condiție obligatorie a asocierii;
►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, potrivit cărora
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se
asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile
deliberative;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului-cu Devizul General privind indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu», potrivit Devizului General prevăzut în anexa care
face parte din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 600.600 lei, din care suma de 511.960 lei
reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
(3) După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de
lucrări, potrivit legii, rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
care se împuterniceşte să semneze în numele și pe seama orașului Ianca contractul de lucrări
și celelalte documente necesare implementării proiectului.
Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.46/29.07.2021
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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: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
La Proiectul de hotărâre nr.44 am prezentat pe larg noțiunile tehnico-juridice, respectiv
definiția, întocmirea, structura și etapele supunerii aprobării/reaprobării Devizului General,
conform prevederilor art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, astfel că acum am să refer strict la obiectul actualului proiect de
hotărâre.
Tot așa, vă spuneam în referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre nr.44, că
Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale
din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
H.C.J.nr.104/2021, prevede la art.20 alin.(3) că suma maximă care poate fi alocată orașelor
este de 700.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, indiferent de numărul obiectivelor
propuse pentru cofinanțare în acest an.
De asemenea, luând act de faptul că Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului
Brăila cu localitățile din județ ,a prevăzut posibilitatea asocierii pentru cofinanțarea lucrărilor
de realizare, reabilitare, modernizare drumuri interioare/străzi interioare, drumuri comunale

care fac legătura cu drumurile publice (comunale, județene, naționale), am considerat
oportună și promovarea acestei hotărâri, spunând din nou că una din condițiile asocierii o
reprezintă tocmai aprobarea Devizului General cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții care se dorește a fi cofinanțat.
În fine, vin și vă mai amintesc că în Programul investiţiilor publice pe anul în curs, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, la poziția nr.5 din Anexa nr.4 figurează
înscris obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu», mai exact
asfaltarea drumului către cimitirul sătesc, pentru care de asemenea au fost alocate fondurile
necesare finanțării în mare parte a lucrărilor.
Acum, dat fiind faptul că suma solicitată de la bugetul județului pentru obiectivul
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu» a fost de 244.000 lei, rezultă că mai putem solicita cofinanțare și pentru obiectivul
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu».
În concret, potrivit informațiilor din Devizul General, bugetul estimativ al proiectului este
de 600.600 lei, din care suma de 511.960 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori
având inclusă taxa pe valoarea adăugată, ceea ce înseamnă că suma care mai poate fi
solicitată Consiliului Județean Brăila, pentru obiectivul «Reabilitare drum exploatare sat
Plopu», este de 255.000 lei.
Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord și cu adoptarea acestei hotărâri
în forma prezentată, urmând ca după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru
atribuirea contractului de lucrări, potrivit legii, proceduri care vor da valoarea finală a
obiectivului de investiţii, Devizul General cu indicatorii tehnico-economici actualizați să fie
supus din nou aprobării consiliului local.

Vă mulţumesc !
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.47
din 29 iulie 2021
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Reabilitare
drum exploatare sat Plopu»
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021, potrivit căruia pot fi posibile asocierile
pentru cofinanțarea lucrărilor de realizare, reabilitare sau modernizare de drumuri interioare/
străzi interioare și drumuri comunale care fac legătura cu drumurile publice comunale,
județene sau naționale;
►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții «Reabilitare drum exploatare sat
Plopu», obiectiv cuprins la poziția 5 din Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/15.04.2021 privind
aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare în
bugetul local, astfel încât obiectivul să poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2021;
►Hotărârea Consiliului Local nr.46/29.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»;
►dispoziţiile art.35 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, conform
cărora consiliile locale pot aproba asocieri pentru realizarea unor lucrări de interes local;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și c), 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor la obiectivul nou de investiții
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu».
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(2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) este în sumă totală de
600.600 lei, din care suma de 511.960 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori având
inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 345.600 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul local pe anul în curs din capitolul 84.02.03.71.03.-transporturi, active
nefinanciare, reparații, urmând ca diferența de 255.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, reprezentând 49,81% din valoarea C + M a lucrării, să fie solicitată Consiliului
Județean Brăila în cadrul asocierii.
Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/29.07.2021,
fiind suportate de asemenea din bugetul local.
Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere care urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.8.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L. Nr.47/29.07.2021
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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: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu
Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la
obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»
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 comisiilor de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Reiau și spun, ca în referatul anterior/similar, că autoritățile deliberative au posibilitatea
colaborării sau asocierii pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale, ce se
realizează pe bază de contracte de asociere în care sunt cuprinse sursele de finanțare
reprezentând contribuția fiecărei autorități ale administrației publice locale, în scopul stimulării
asocierii unităților administrativ teritoriale pentru realizarea unor proiecte de interes comun;
Tot așa, lucrările se realizează pe baza documentațiilor tehnico-economice aprobate,
potrivit legii, iar sumele necesare pentru finanțare se prevăd în bugetul local, asigurându-se
în acest fel cofinanțarea în cadrul asocierii. În scopul finanțării în comun a lucrărilor este
necesar ca documentația tehnico-economică aferentă investițiilor sa fie aprobată prin
hotărâre a consiliului local, iar sumele pentru cofinanțare să fie cuprinse și aprobate în
bugetul;
Domeniile specifice în care se realizează asocierea sunt cele privind realizarea,
extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, apă, a sistemelor de
canalizare, realizarea, extinderea, reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, a
unităților sanitare din mediul rural și cabinete medicale, reabilitare drumuri publice clasificate
și încadrate ca drumuri județene, reabilitare drumuri de interes local, drumuri comunale si

drumuri publice din interiorul localităților, realizarea, reabilitarea, modernizarea de poduri,
podețe si punți pietonale, realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective
culturale de interes local, a piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor, a bazelor
sportive, etc.;
Cum spuneam, dat fiind faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.104/2021
s-a aprobat Regulamentul pentru finanțarea asocierii Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, din care pentru
orașe suma este de maximum 700.000 lei/an, am considerat că este cât se poate de oportună
și binevenită o nouă asociere pentru cofinanțarea lucrărilor la un al obiectiv nou de investiții,
anume «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»;
Vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 s-a aprobat bugetul
orașului Ianca și Programul investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare
în bugetul local, unde la poziția nr.5 din Anexa nr.4 figurează înscris obiectivul nou de
investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu», în concret fiind vizat drumul către cimitirul
sătesc, pentru care au fost alocate fondurile necesare cofinanțării, o altă condiție obligatorie
a asocierii;
Așadar, conform indicatorilor tehnico-economici din Devizul General aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.46/29.07.2021, bugetul estimativ al proiectului este de
600.600 lei, din care suma de 511.960 lei reprezintă Construcții + Montaj, ambele valori
având inclusă taxa pe valoarea adăugată, ceea ce înseamnă că suma care poate fi
solicitată Consiliului Județean Brăila pentru acest obiectiv este de 255.000 lei.
Ca atare, faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Anexa la H.C.L.Nr.47/29.07.2021
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA JUDETUL BRAILA
Consiliul Judetean Braila

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ ORAȘUL IANCA
Consiliul Local al Orașului Ianca

Nr................................................

Nr...............................................
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr.____/_______________

a)
b)
c)
d)
e)

1.Partile contractante.
Intre
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA, prin Consiliul Judetean Braila, avand sediul in
municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament
nr. __________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentat prin FRANCISK IULIAN
CHIRIAC - Presedinte, si DAN DRAGUTA – director executiv al Directiei administrare patrimoniu si evidenta
bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila,
si
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL IANCA, prin Consiliul Local Ianca, avand sediul in localitatea
Ianca, județul Braila, Str.Calea Brăilei nr.27, telefon 0239 668178, cod fiscal 4874631, cont virament
nr.____________________deschis la Trezoreria Ianca, reprezentat prin Fănel George CHIRIȚĂ - Primar,
imputernicit prin Hotararea Consiliului Local nr.47/29.07.2021, a intervenit prezentul contract de asociere.
2.Dispozitii generale
2.1. Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 173 alin. (1) litera „e” si alin.(7) lit. ”c” din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.____________, privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Ianca prin Consiliul local al oraşului Ianca, din
Judetul Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor la obiectivul de investiții «Reabilitare drum exploatare
sat Plopu», fiind o asociere independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul
Judetean Braila si Consiliul Local al oraşului Ianca.
2.2. Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:
a. independenta juridica a fiecarui asociat;
b. asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata reciproc.
3. Obiectul contractului de asociere
3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare drum
exploatare sat Plopu›› din oraşul Ianca, judetul Braila in valoare totala de 600.600 lei lei, din care C+M in valoare de
511.960 lei, contributia Judetului Brăila fiind de 255.000 lei, reprezentand 49,81% din valoarea C+M a lucrarii,
rezultata din documentatia tehnico economica aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.46/
29.07.2021, contributia Oraşului Ianca fiind de 345.600 lei, toate valorile prezentate anterior având inclusă taxa pe
valoarea adăugată.
4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada _______- 18.12.2021 .
5. Obligatiile părţilor
5.1. Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele:
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de 255.000 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, la cap ,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrarile prestate ocazionate de realizare obiectului asocierii in limita lucrarilor
efectiv realizate;
c) La solicitarea consiliului local, Directia tehnica si lucrari publice va intocmi rapoarte de avizare a lucrarilor
executate si va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in comisiile de receptie la
terminarea lucrarilor
5.2. Obligaţiile orasului Ianca sunt următoarele:
Lucrarile se executa numai pe baza de documentatie tehnico-economica, aprobata de consiliul local, potrivit legii,
precum si a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2021;
Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ‹‹Reabilitare drum exploatare sat
Plopu››;
Alocarea în bugetul orașului Ianca pe anul 2021, in vederea cofinantarii a sumei de 345.600 lei-inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, la cap ,,Cheltuieli” reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor pe anul 2021;
Aprobarea, in conditiile legii, a documentaţiilor tehnico economice: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, pentru
realizarea investiţiei;
Efectuarea plăţii lucrărilor prestate, ocazionate de realizarea obiectului asocierii în limita contribuţiei care îi revine la
asociere;

f)
g)
h)

i)
j)
a)

b)
c)
d)
e)
-

f)

Urmărirea realizării investiţiei sub aspect tehnic şi economic, din momentul demarării lucrarilor şi până la
receptionarea acestora;
Receptionarea lucrarilor executate se va face de catre Consiliul local prin comisii de receptie la care vor participa si
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila;
In situatia in care nu se realizeaza in intregime lucrarile, sumele acordate si neutilizate din contributia acestuia, vor fi
restituite proportional cu contributia Consiliului Judetean Braila, iar in situatia in care se realizeaza economii la
lucrarile din investitia ce face obiectul asocierii sumele vor fi impartite intre parti, proportional cu cota din contributia
fiecaruia;
Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Consiliul Judetean Braila în temeiul prezentului contract,
să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate din alte fonduri publice sau private;
Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 06 decembrie
2021.
5.3. – Panouri de informare
Unitatea administrativ-teritoriala Oraș Ianca, parte a prezentului contract de asociere, beneficiara de finantare din
partea judetului Brăila prin Consiliului Judetean Braila sunt obligate sa monteze panouri care sa fie expuse pe toata
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului, daca acest lucru este posibil.
Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una dintre locatii.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveşte vizibilitatea.
Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. Acest panou va fi instalat in
maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.
Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se deterioreaza din cauza
unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare.
Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel putin 4 ani dupa incheierea
acestuia.
Numarul panourilor instalate, difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:
pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaţie;
pentru infrastructura de transport, se vor instala cate un panou la fiecare inceput si capat de drum, pe fiecare sens
de mers. Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat
fata/verso. In cazul in care pe traseul proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim
3 poduri;
Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:
1.-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;
2.-logo-ul/stema Unitatii administrativ-teritoriale şi cuvintele: “ORASUL IANCA”, fără abrevieri;
3.-numele proiectului;
4.-valoarea totala a proiectului;
5.-valoarea contributiei Consiliului Local al Oraşului Ianca;
6.-valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
7.-termenul de finalizare.”
6.Rezilierea contractului
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în
culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
6.2. Notificarea prevăzută la art. 6.1. va fi comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
6.3. În cazul în care unitatii administrativ-teritoriala Oraşul Ianca i s-a notificat rezilierea prezentului contract de
asociere din vina sa, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile de la data primirii notificării să restituie unitatii
administrativ-teritoriale Judetul Braila sumele primite.
6.4. În ipoteza nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5.2 si 5.3. contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a
fi necesară emiterea unei notificări și finanțarea nu se mai acordă.
6.5. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la
restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală, calculată la suma acordată.
7.Dispozitii tranzitorii si finale
7.1. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să modifice cuantumul
sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul contract dacă unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca
comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.
7.2. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul de a recupera de la
unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca fondurile folosite de aceasta pentru acoperirea altor cheltuieli decât
cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi aplicate la sumele respective până la data
recuperării lor; penalitățile pot depăși ca valoare suma la care sunt calculate.
7.3. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să nu acorde sprijinul
financiar în condițiile în care unitatea administrativ-teritoriala Orașul Ianca nu face dovada îndeplinirii obiectivelor
asumate.

7.4. In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata nereguli in
documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea U.A.T. judetul Braila,
eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de zile de la data notificarii.
7.5. Retragerea finanţării se poate realiza în următoarele situaţii:
a) cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condiţiile legale.
b) solicitantul a transmis informaţii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.
7.6. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data
semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean Braila.
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORASUL IANCA
CONSILIUL LOCAL IANCA
PRIMAR,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P. E. B,
DAN DRAGUTA

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
TURCU GEORGIANA

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D
LUMINITA STOICA

SERVICIUL DE URBANISM
DOGĂRESCU MIOARA

DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P..
SILVIU NISIPEANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.
DUTU MIOARA

CONSILIER JURIDIC
PREDESCU DORINA

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.48
din 29 iulie 2021
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în scopul
plății drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav, potrivit căreia orașului Ianca i-a fost alocată suma de 330 mii lei;
►adresa nr.6406/18.11.2020 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca prin
care se solicită completarea Listei de investiții și dotări pe anul în curs cu obiectivul nou
«Achiziționare arzător centrală termică la Școala cu 16 clase», precum și aprobarea redistribuirii și
utilizării unei sume rămase disponibile de la un alt obiectiv de investiții aprobat la începutul anului,
în scopul finanțării noului obiectiv în cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli al liceului;
►referatul de necesitate nr.6399/18.11.2020 al administratorului de patrimoniu din cadrul
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», potrivit căruia s-a defectat arzătorul centralei termice al
clădirii Școlii cu 16 clase din structura Liceului, astfel că acum în sezonul rece a devenit o urgență
achiziționarea piesei și repunerea în funcțiune a sistemului de încălzire;
►dispoziţiile art.25 din H.C.L. nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs,
potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în calitate de ordonator principal
de credite, a fost împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile și cheltuielile
aprobate în cadrul aceluiași capitol bugetar, cu obligația prezentării modificărilor spre validare în
proxima ședință a consiliului local;
►Dispoziția primarului nr.489/19.11.2020 privind redistribuirea și utilizarea unei sume în cadrul
bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pentru finanțarea
obiectivului «Achiziționare arzător centrală termică la Școala cu 16 clase»;
►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
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►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 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 şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul orașului Ianca pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/14.02.2020, cu modificările
și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 330.000 lei veniturile din contul 11.02.02-sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea finanțării cheltuielilor
descentralizate la nivelul unităților administrativ teritoriale;
b)-se majorează cu suma de 330.000 lei cheltuielile din contul 68.05.02.57.02.01 pentru plata
drepturilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, iar
suma echivalentă alocată în același scop din venituri proprii se redistribuie în contul 70.02.50.20.30.
30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării.
Art.2.-(1) Se validează redistribuirea și utilizarea sumei de 16.500 lei, rămasă disponibilă ca
urmare a economiilor realizate la obiectivul «Achiziționare și montaj paratrăsnet clădire Liceu»,
potrivit Dispoziției primarului nr.489/19.11.2020, pentru finanțarea noului obiectiv «Achiziționare
arzător centrală termică la Școala cu 16 clase», în cadrul aceluiași Titlu 71-active nefinanciare, articol
și alineat 71.01.30-alte active fixe din bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca.
(2) Se aprobă completarea corespunzătoare a Listei principalelor obiective de investiții și dotări
prevăzută în Anexa 3 la H.C.L.nr.9/14.02.2020, cu noul obiectiv «Achiziționare arzător centrală
termică la Școala cu 16 clase» din structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor îndreptățiți și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.48/29.07.2021

Pagina 2 din 2

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: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021.
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 Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 s-a aprobat alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în scopul plății
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav, iar orașului Ianca i-a fost alocată suma de 330 mii lei. În acest context,
suma pe care noi o asigurasem deja din venituri proprii va fi redistribuită în alt capitol deficitar de
cheltuieli;
Apoi, prin adresa nr.6406/18.11.2020, conducerea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» a
solicitat completarea Listei de investiții și dotări pe anul în curs cu obiectivul nou «Achiziționare arzător
centrală termică la Școala cu 16 clase». În susținerea solicitării a prezentat și referatul de necesitate
nr.6399/18.11.2020 al administratorului de patrimoniu din cadrul Liceului, potrivit căruia s-a defectat
arzătorul centralei termice al clădirii Școlii cu 16 clase, astfel că acum în sezonul rece a devenit o urgență
achiziționarea acestei piese/mijloc fix pentru repunerea rapidă în funcțiune a sistemului de încălzire;
De asemenea, în solicitare s-a oferit și soluția finanțării acestei achiziții, fără a fi necesară alocarea
de fonduri suplimentare de la bugetul local, aceea de a redistribui și utiliza suma de 16.500 lei în cadrul
aceluiași capitol bugetar de cheltuieli al liceului, rămasă disponibilă ca urmare a economiilor rezultate în
procesul de finanțare/realizare a obiectivului «Achiziționare și montaj paratrăsnet clădire Liceu»;
Având în vedere aceste motivații și soluții, precum și prevederile art.25 din H.C.L.nr.9/14.02.2020
pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs, conform cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului
local primarul a fost împuternicit să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile și cheltuielile
aprobate în cadrul aceluiași capitol bugetar, cu obligația prezentării modificărilor spre validare în proxima
ședință a consiliului local, am emis Dispoziția nr.489/19.11.2020 pentru redistribuirea și utilizarea sumei
economisite, în scopul de a grăbi procedura de achiziție, dar cu obligația prezentării acestei redistribuiri
și utilizări spre validare consiliului local în prima ședință a acestuia.
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată și fundamentată prin
documentația anexată.
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.49
din 29 iulie 2021
privind: darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui imobil din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în
vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.13260/06.07.2021 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Brăila, prin care se solicită asigurarea unui spațiu în vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A.
Oficială Ianca;
►dispozițiile art.108-lit.d), art.129 alin.(2)-lit.c) și alin.(6)-lit.a), art.297 alin.(1)-lit.d) și art.349-351
din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispozițiile art.12 și art.17 din O.G.nr.42/2019 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările ulterioare;
►prevederile art.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor sanitar - veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, aprobat prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr.49/ 2018, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui imobil din domeniul
public al orașului administrat de consiliul local, format din spațiu administrativ cu suprafața utilă de
23,50 mp și cota indiviză de teren aferent în suprafață de 30 mp, cu o valoare de inventar de 16.325
lei, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în vederea organizării și
funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca.
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(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) se află în clădirea administrativă a Pieței agroalimentare din orașul
Ianca, str.Parcului nr.1A, evidențiat la poziția nr.184 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al orașului atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările aduse prin H.G.nr.813/
2011, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare a imobilului anexat-ca parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească imobilul potrivit destinaţiei stabilite la art.1;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra modului de folosință a imobilului;
d)-să nu modifice imobilul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie imobilul în starea în care l-a primit şi liber de orice
sarcini;
f)-să suporte cheltuielile cu utilitățile publice, precum și cele de întreţinere a imobilului, potrivit
destinaţiei sale.
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul de
predare-primire a imobilului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Autoritatea publică locală executivă, prin serviciile publice din subordine, are următoarele
obligaţii:
a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă a imobilului, stabilite prin actul
de dare în folosinţă gratuită şi prin lege;
b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea imobilului, atunci când interesul public
legitim o impune.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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.49/29.07.2021
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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: darea în folosință gratuită a unui imobil din domeniul public
al orașului, administrat de consiliul local, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Brăila în vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A. Oficială 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 favorabil 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.13260/06.07.2021, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Brăila ne-a solicitat asigurarea unui spațiu în vederea organizării și funcționării
C.S.V.S.A. Oficială Ianca.
Această inițiativă, de a înființa C.S.V.S.A. Oficială Ianca, se înscrie în obligațiile asumate de
statul nostru în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.882/2004 al Parlamentului
European, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu
legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare, precum şi cu normele de sănătate
animală şi de bunăstare a animalelor, care de altfel este și o obligație a autorităților administrației
publice locale.
Faptul că vom avea o C.S.V.S.A. Oficială în orașul nostru ne va ajuta enorm în acțiunile/
politicile noastre de asigurare a calității alimentelor de orice fel comercializate în piață sau în
magazine, de protejare a animalelor, dar și pentru avizarea unor noi activități în domeniu care se
vor înființa pe viitor, nemaifiind necesară deplasarea la Brăila pentru obținerea oricărui aviz.
Spațiul vizat a fi atribuit în folosință gratuită, este cel din piața agroalimentară a orașului care
a avut destinația de carmangerie, pentru care nu am mai avut solicitări de închiriere de foarte
mult timp, fiind liber de orice sarcini.
Cu precizarea că temeiul legal al dării spațiului în folosință gratuită către Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila, ca instituție publică a statului, îl regăsim la
art.349-351 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
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.50
din 29 iulie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în intravilanul
orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara construcțiilor edificate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►cererea nr.16004/14.07.2021 a doamnei Iancu Victoria, prin care se solicită cumpărarea
terenului intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.138, înscris în
Cartea Funciară nr.82819-cu Numărul Cadastral 82819, aferent construcțiilor aflate în proprietatea
petentei și edificate potrivit Autorizației de construire nr.10/16.02.1996, teren pe care îl deține în
concesiune prin Contractul nr.3755/02.03.1994, 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.2107155/15.07.2021 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 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.2107155/15.07.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului minim de vânzare în sumă de 15.400 lei al terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aparținând
domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.138, înscris în
Cartea Funciară nr.82819-cu Numărul Cadastral 82819.
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(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) doamnei Iancu Victoria, domiciliată în orașul
Ianca, str.Primăverii nr.138, județul Brăila, concesionara terenului și proprietara construcțiilor
edificate pe acesta potrivit Autorizației de construire nr.10/16.02.1996, beneficiară a 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 în întregime la data încheierii contractului de vânzarecumpărare în formă autentică, iar cel de 3.130 euro poate fi plătit în rate până la data de 20.12.2021,
în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul
U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
(4) Suma încasată din vânzarea terenului ce va fi alocată în secţiunea de dezvoltare prin
rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia în totalitate.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorului, 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.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(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.50/29.07.2021
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ROMÂNIA
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ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
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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, situat în
intravilanul orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara construcțiilor 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.16004/14.07.2021, doamna Iancu Victoria a solicitat cumpărarea terenului intravilan în
suprafaţă de 1.000 mp, situat în orașul Ianca, str.Primăverii nr.138, înscris în Cartea Funciară nr.82819-cu
Numărul Cadastral 82819, aferent construcțiilor aflate în proprietatea petentei și edificate potrivit Autorizației
de construire nr.10/16.02.1996;
Terenul în cauză îl deține în concesiune prin Contractul nr.3755/02.03.1994, 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;
Fundamentarea juridică o regăsim 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 administrativ-teritoriale 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 bunăcredinţă 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 nr.2107155/15.07.2021 întocmit de
către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, preț pe care îl apreciez ca fiind cel puțin egal sau chiar
superior celor practicate pe piaţa imobiliară din acea zonă a orașului, motiv pentru care am prevăzut și
posibilitatea plății prețului în rate până la sfârșitul acestui an.
Prin urmare, vă rog să decideți asupra oportunității vânzării și a prețului de vânzare a acestui teren.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT DE EVALUARE
NR. 2107155/15.07.2021

Solicitant: UAT IANCA

Destinatar: ORASUL IANCA
Evaluarea Imobiliară
terenului din Ianca, str. Primaverii
nr. 138, CF82819, jud. Brăila
ORASUL IANCA - DOMENIUL
PRIVAT

Data evaluarii 14.07.2021
Data raportului 15.07.2021

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile
prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, certificam
ca analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si
condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
Certificam ca nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea care face
obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu suntem
părtinitori fata de vreuna din părţile implicate.
Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere care
sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent
financiar pentru concluziile exprimate in evaluare.
Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes
financiar legat de finalizarea tranzactiei.
Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor din standardele
si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a
Evaluatorilor Autorizati din Romania).
Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert Evaluator
Androniu Iulian Cosmin
Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR.
La data elaborarii acestui raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este
membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala continua al
ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.
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1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII
Prezentul raport estimează valoarea de piaţă pentru terenului din Ianca, str.
Primaverii nr. 138, CF82819, jud. Brăila, aflate în proprietatea ORASUL IANCA DOMENIUL PRIVAT.
Destinatarul lucrării: ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT.
Data evaluării: 14.07.2021
Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,9278 LEI/ EURO.
Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):

15400 lei echivalent a 3130 euro (15,42 lei/mp echivalent a 3,13 euro/mp)

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare
sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie de calitatea
persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea
fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA).

Expert Evaluator
Membru Titular A.N.E.V.A.R.
ec. Iulian-Cosmin Androniu
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2. CONSIDERATII GENERALE
2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării

Obiectul evaluării îl constituie terenul din Ianca, str. Primaverii nr. 138, CF82819,
jud. Brăila, aflate în proprietatea ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT.
Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi
estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării.
Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este
vânzarea.
Utilizatorul evaluării este clientul, ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT.

2.2. Prezentarea echipei de evaluare

Raportul de evaluare a fost intocmit de Androniu Cosmin, expert evaluator de
întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular al Asociaţiei Naţionale
a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.

2.3. Beneficiar

UAT IANCA.

2.4. Data estimării valorii

Data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate
de catre evaluator( data evaluarii) este 14.07.2021.
Data elaborarii raportului este 15.07.2021.

2.5. Inspecţia proprietăţii

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 14.07.2021

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative , prezentate in cele ce
urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii ,
precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului
raport sunt urmatoarele:
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Ipoteze:
Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a
consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil
şi proprietatea poate fi vândută;
Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini;
Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a proprietăţii;
Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie
asupra preciziei lor;
Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul
grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine
referitoare la proprietate;
Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii,
subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se asumă
nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce
ar fi necesare pentru descoperirea lor;
Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările
locale şi republicane privind mediul înconjurător;
Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte documente
solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau de către
organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din
utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului;
Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele
descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport;
Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau în
proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are calitatea şi
nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se bazează pe ipoteza
că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea proprietăţii. Nu se asumă nici o
responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice expertiză tehnică necesară
pentru descoperirea lor;
Conditii limitative:
Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, este
aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru teren şi
pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, valorile nu sunt
valabile;
Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în
întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această evaluare;
Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face public;
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7|P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde
consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când aceasta
a fost convenită, scris şi în prealabil;
Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile,
identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public prin
publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea scrisă şi
prealabilă a evaluatorului;
Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate pe
condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt şi o
economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în funcţie de
condiţiile viitoare.

2.7. Baza de evaluare, tipul valorii estimate

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele
beneficiarului, in concordanta cuprevederile legale, reprezintă o estimare a valorii de piaţa
a acţiunilor intreprinderii asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 2020.
Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai
sus şi estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării, tipul de valoare estimată în prezentul
raport este valoarea de piaţă.
Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie
ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au
acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Definiţie conform IVS – Cadrul general.

2.8.

Declararea conformității cu SEV

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare
Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2020, astfel:
➢

SEV 100 – Cadrul general

➢

SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării

➢

SEV 103 – Raportarea evaluării

➢

SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare

➢

SEV 300 – Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)

➢

SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)
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➢

Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile

2.9. Materialele şi sursele de informaţii utilizate

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat:
o

O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor;

o

Hotărârea nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
986/12.12.2017-privind adoptarea Standardelor ANEVAR ediţia 2020;

o

documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare
evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către proprietar,
respectiv solicitantul raportului de evaluare;

o

o

Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2020, respectiv:
➢

SEV 100 – Cadrul general (IVS – Cadru general)

➢

SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)

➢

SEV 102 – Implementare (IVS 102)

➢

SEV 103 – Raportare (IVS 103)

➢

SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)

➢

SEV 232 – Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri

➢

SEV 233 – Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)

➢

SEV 300 – Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)

➢

SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)

Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din:
➢

GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile
➢

„Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, Canada,
2002, traducere din limba engleză;

➢

„Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of
Appraisers;

➢

Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea
proprietății supuse evaluării;

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu cea
evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe.

2.10.

Drepturile de proprietate evaluate

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a stăpâni
bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv
și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale.
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Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor
menționate mai sus, este deplin şi aparţine ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT.
Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul neverificând
autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar.
Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele trei
atribute:
•

Posesia – de a stăpânii,

•

Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale,

•

Dispoziția – de a dispune de bun.

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale
exercitării dreptului de proprietate:
•

Legale,

•

Judiciare,

•

Convenționale.

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv
proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de moștenire, fiind
supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale statului,
respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a respecta ordinea de
drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului).
Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul
raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către proprietar
copii după:
➢

Extras CF 82819 nr. cerere 28505/10.06.2021.

Construcțiile sunt proprietatea lui Iancu Victoria.
Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste dreptul
de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării.
Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original pentru
proprietatea evaluată.
Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o
responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de
proprietate.
Se presupune că actele de proprietate sunt valabile.
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2.11.

Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru clientul
declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată de evaluator
faţă de o terţă persoană.
Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-un
document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu specificarea
formei şi contextului în care acesta va apare.
Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau a
numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără aprobarea
scrisă a acestuia.
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3. PREZENTAREA DATELOR
3.1.

Procedura de evaluare (Etapele parcurse)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piaţa aşa cum a fost ea
definita mai sus.
Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:
➢

documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului;

➢

inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la dispoziţie de
solicitant;

➢

stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

➢

selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

➢

deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să
se ţină seama la derularea tranzacţiei;

➢

analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere
al evaluării;

➢

aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi
fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de
lucru adoptate de către ANEVAR.

3.2.

Identificarea imobilului

Imobilul se află Ianca, str. Primaverii nr. 138, CF82819, jud. Brăila, proprietatea ORASUL
IANCA – DOMENIUL PRIVAT
Zona este periferică .
Teren cu suprafaţa de 1.000 mp cu acces direct.
Inspecţia s-a făcut in data de 14.07.2021.
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Localizare:

3.3.

Descrierea zonei de amplasare

Zona de amplasare este periferică a oraşului Ianca.
Artere importante de circulaţie în apropriere:
➢

Auto – DN2B;

➢

Calitatea reţelelor de transport: asfalt.

Caracterul edilitar al zonei
➢

Imobile rezidenţiale.

➢

În zonă se află
o

Reţea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de transport
suficiente

o

Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu
mărfuri de calitate, cu supermarket-uri

o

Unităţi de învăţământ (mediu)

o

Unităţi medicale

o

Instituţii de cult

o

Cu sedii de bănci

Utilităţi edilitare
➢

Reţea urbană de energie electrică

➢

Reţea urbană de apă

➢

Reţea urbană de canalizare

➢

Reţea urbană de telefonie, cablu şi internet

Ambient civilizat.
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Concluzie:
Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. Poluare redusă.
Ambient civilizat.

3.4.

Descrierea amplasamentului

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa de 1.000 mp real măsurat.
Pe teren există construcţii definitive.
Are formă poligonală, are acces la drum public.
Terenul este este împrejmuit.
Utilităţi: are acces direct la curent electric, apă.
Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale și agricole.

3.5.

Descrierea construcţiei

Pe teren există construcţii definitive. Corpul C1 – Locuința cu suprafața de 89 mp și C2-Anexă
cu suprafața de 15 mp sunt proprietatea lui Iancu Victoria.

3.6.

Studiul pieţei

Definirea pieţei şi subpieţei:
Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare»
menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre persoane fizice sau
entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani. Pieţele imobiliare
specifice sunt definite prin tipul de proprietate, localizare, potenţialul de a genera venit,
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caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute
recunoscute de persoanele fizice sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi
imobiliare. În schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice,
guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri,
pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai
mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca
urmare, oferta de proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de
pe piaţă.”
Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, fiind influențată de
multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile despre tranzacții similare nu sunt
disponibile imediat, existând decalaj între cerere și ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de
scurtă durată. În funcție de factori ca: amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare,
motivațiile și vârsta participanților s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:


Piața imobiliară rezidențială;



Piața imobiliară comercială;



Piața imobiliară industrială;



Piața imobiliară agricolă;



Piața imobiliară specială.

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate considera că în prezent
piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o piața inactivă, caracterizată o rămânere
în urma cererii și prețuri în scădere. În consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia
pot obține prețuri mai mici pentru proprietățile disponibile.
Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va genera și va
susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor pentru proprietăți imobiliare.
Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, pe termen scurt și pe termen lung, se pot
afirma următoarele:
•

Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză
pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,

•

Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra un
număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de scăderea
economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca urmare a
stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect
direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar.

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței pe două
niveluri:
•

din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu,

•

din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată.
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Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță deosebită în procesul
de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de piață sau cu alte studii similare.
În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață arată modul în
care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății.
Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului participanților de pe
piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind tendințele curente, precum și schimbările
anticipate.
Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a proprietății
evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta concurențială de pe piața
proprietății evaluate. Această relație indică gradul de echilibru sau dezechilibru care caracterizează
piața curentă.
Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de poziția sa
competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață oferă informațiile esențiale
necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare.
Aspecte economice
PIB-ul, la cota -5,1% inaintea ultimului trimestru al anului 2020

INS a confirmat rezultatul PIB cumulat pe primele trei trimestre ale anului curent la -5,1% pe
seria brută și -4,6% pe seria ajustată sezonier.
Pe T3 2020, s-a anunțat o scădere de -6% faţă de T3 2019 dar un avans +5,6% comparativ
cu trimestrul anterior, afectat cel mai puternic de pandemie.
Valoarea realizată în termeni nominali a fost de circa 279 miliarde lei pe T3, ceea ce a
condus la necesitatea de a obține un rezultat de 287,2 miliarde lei în T4 pentru a atinge rezultatul
economic așteptat (1.050,5 miliarde lei).
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În termeni reali, ar fi necesară o revenire economică pe T4 de -2,1% față de aceeași perioadă
a anului trecut, pentru a se confirma prognoza oficială, ajustată la -4,2% pe an înainte de ultima
rectificare bugetară.
Calculele INS pe seria brută anuală și evoluția față de trimestrul anterior ajustată sezonier,
comunicată la Eurostat pentru comparabilitate cu celelalte economii, confirmă faptul că România
a evitat de puțin recesiunea tehnică, adică nu a avut contracție economică două trimestre
consecutive, situație rară la nivel european, deși revenirea a fost ceva mai slabă decât a majorității
statelor UE.

Pe sectoare de activitate, rezultatul industriei s-a diminuat în volum cu -11,1% pe primele
nouă luni ale anului și a dat aproape jumătate din evoluția negativă a PIB (2,4 puncte procentuale
din rezultatul de -5,1%).
Agricultura a mai adăugat -1,2 puncte procentuale, activitatea de spectacole (-0,9 pp,
urmare a reducerii conjuncturale de activitate) iar sectorul comercial, afectat puternic de HoReCa,
a mai adus -0,8pp. Prin contrast, au atenuat scăderea PIB, sectorul IT (+0,6 pp, pe o creștere de
10,3%) și construcțiile (+0,5 pp, pe o creștere de 12,6%).
Anul agricol slab (-23,2% rezultat al producției în volum) a fost determinat în principal de
condițiile meteo care au afectat producția vegetală.
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Pe fondul unui evoluții dinamice, construcțiile au trecut în fața agriculturii în formarea de
valoare adăugată brută. De remarcat plasarea pe ultima poziție a sectorului financiar (mai
profitabil dar cu rezultat nul pe PIB).

În ce privește efectele asupra PIB pe partea de formare, am selectat doar efectul comerţului
internațional. Datele arată clar o diferenţa substanțială de ritm între exporturi (-12,8%) și importuri
(doar -7,5%), care a condus la un efect de -2 pp pe rezultatul economic de ansamblu. Astfel, soldul
negativ din schimburile externe a dat aproape 40% din scăderea PIB.
Practic, majorarea veniturilor în termeni reali a continuat fără ca economia să poată
acoperi cererea sporită. În contextul în care sectoare-cheie, precum industria sau agricultura, au
fost afectate de pandemie și de condițiile meteo, producătorii interni au pierdut teren, ceea ce a
dus la expandarea deficitului extern.
Dobanda pe termen lung la obligatiunile Romaniei a scazut la 3,29%, dar ramane relativ
ridicata
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Rata dobânzii pe termen lung pentru România a scăzut în luna octombrie 2020 la 3,29%,
potrivit datelor publicate de Eurostat, preluate de la Banca Centrală Europeană.
Pe fondul necesarului de finanțare impus de combaterea efectelor pandemiei, acest
indicator urcase la 4,83% în luna aprilie 2020. Nivelul dobânzilor a intrat pe un trend de scădere
destul de clar în partea a doua a anului în curs, după ce majorările de cheltuieli bugetare au fost
ajustate mai aproape de posibilitățile reale ale economiei.
Zona Euro se găsește în teritoriul negativ (medie de -0,14%), tonul fiind dat de economia
germană (-0,61%), urmată de Luxemburg (-0,54%), Olanda (-0,53%) și Danemarca (-0,46%) și
Austria (-0,40%). Slovacia s-a atașat de acest „nucleu dur” al UE și a ajuns să se împrumute pe
termen lung cu „costuri” anuale de -0,35%. De altfel, majoritatea statelor membre UE se finanțează
acum la dobânzi negative, inclusiv Estonia (-0,08%), Letonia (-0,23%) și Slovenia (-0,13%).
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Datele arată că o condiție necesară (dar nu și suficientă) pentru finanțarea în condiții
avantajoase la vreme de criză economică majoră ar fi apartenența la Zona Euro. În care se
trasmite piețelor internaționale mesajul că banii împrumutați nu sunt risipiți pe „extravaganțe”
electorale iar disciplina fiscală este strictă.
Prin contrast, România conduce detașat în clasamentul obligațiilor procentuale care vor fi
trebui achitate în viitor, la aproape patru puncte procentuale peste Germania. Totodată, este situate
la +45% peste Ungaria, +160% față de Polonia sau +250% față de Cehia, țări cu regim valutar similar,
în afara Zonei Euro.
În context, ar trebui să luăm aminte la Grecia, care a reușit să coboare spectaculos costul
împrumuturilor pe parcursul a doar doi ani, de la 4,37% în octombrie 2018 la doar 0,90% în octombrie
2020. Astfel, o îmbunătățire a gestiunii economice, cu o viziune pe termen lung și nu un concurs
sistematic de promisiuni de la un ciclu electoral la altul, ar putea aduce o percepție mai bună din
partea investitorilor internaționali, implicit costuri mai mici de împrumut.
Rata dobânzii pe termen lung este calculată ca medie lunară (fără a fi ajustată sezonier) și
se referă la randamentul titlurilor guvernamentale tranzacționate pe piața secundară, inclusiv
taxele, cu o maturitate reziduală de circa zece ani.
Titlurile urmărite în coșul de tranzacționare trebuie înlocuite periodic pentru a evita
schimbarea maturității de referință. Definiția utilizată este în acord cu criteriile de convergență, în
concordanță cu art.121 al Tratatului de la Amsterdam. Criteriul Maastricht pentru adoptarea euro
cere un nivel maxim de cel mult două puncte procentuale peste media celor mai performante trei
state iar România nu mai îndeplinește în prezent acest criteriu.
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Prognoza Bancii Mondiale: revenirea economiei românești, de-abia in 2022, cu industria
si agricultura sub nivelul din 2018

Revenirea PIB în termeni reali la valoarea din 2019 ar urma să se producă de-abia în 2022,
cu industria și agricultura sub nivelul din 2018, potrivit datelor publicate de Banca Mondială (BM) în
raportul de toamnă „COVID-19 and Human Capital”.
Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estima în luna august a.c. un recul de
recul economic de -3,8% în acest an, apoi o revenire de 4,9% care ar aduce nivelul PIB în 2021 cu
+0,9% peste cel din 2019. În schimb, BM întrevede o scădere semnificativ mai pronunțată pe 2020
(-5,7%), care, urmată de aceeași cifră de creștere anul viitor, conduce la un rezultat cu -1,1% sub cel
din 2019.
Potrivit BM, industria (-1,7%) și agricultura (-1,4%) nu vor reuși să revină până în 2022 la
același nivel de producție ca în 2019. De fapt, nu vor ajunge nici măcar la nivelul din 2018, deoarece
scăderea acestor sectoare-cheie a început înainte și fără legătură cu criza pandemică. Segmentul
din economie care își va reveni rapid în 2021 este cel al serviciilor, pentru a ajunge în 2022 la +5%
față de anul precriză.
Nivelul exporturilor de mărfuri ar urma să rămână chiar și în 2022 cu aproape cinci procente
sub cel din 2019, în timp ce importurile (cu diminuare mult mai mică în criză, -11% față de -17,3%
exporturile), vor fi în creștere cu peste trei procente.
CNSP a anunțat o diminuare a exporturilor de „doar” -10,3% în 2020, urmată de o revenire
aproape integrală în 2021 (+9,7%) și un plus la importuri încă din 2021. (+2,7% față de -3,8% în
prognoza BM).
Raport de evaluare

21 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Dacă se confirmă cifrele avansate de BM, situația mediei deficitului din contul curent pe
ultimii trei ani (criteriu de macrostabilitate pe tabloul de bord european stabilit la -4% din PIB) se va
înrăutăți de la -4,1% din PIB în 2019 până la -5% din PIB în 2022.
Deficitul bugetar ar urma să urce până la 9,1% din PIB în acest an (8,6% prognoza oficială)
și să se redreseze spre -6,3% în PIB în 2021 (mai bine decât avertizează atât Comisia Europeană cât
și Consiliul Fiscal, care estimează valori cu două cifre pentru anul viitor, dacă pensiile se majorează
cu 40%).
Pragul de 50% datorie publică va fi traversat în 2022 iar plățile în contul dobâzilor la datoria
publică ar urma să crească de la 1,3% din PIB la 1,7% din PIB.
Suprinzător, deși valoarea prognozată de BM pentru 2020 este similară cu cea rezultată
din datele naționale (2,8%), cifrele avansate pentru creșterea medie a prețurilor din următorii doi
ani sunt mai mari în evaluarea BM decât în cea a BNR, cu 3,4% față de 2,6% (media pe cele patru
trimestre) în 2021 și 3,1% față de 2,5% (media pe prima jumătate din 2022).
Inflatia anuala a coborat conjunctural la 2,24% in octombrie 2020

Preţurile de consum au crescut cu 0,22% în luna octombrie 2020, potrivit datelor publicate
de INS. Inflația anuală a scăzut la doar 2,24%, cel mai mic nivel din ultimele 36 de luni, evoluție
favorizată de efectul de bază (valoarea din octombrie 2019 a fost aproape dublă, +0,43%).
Inflația anuală IAPC, calculată după metodologia europeană pentru comparabilitate cu alte
state, a coborât la doar 1,8% dar inflaţia MEDIE pe ultimele 12 luni a fost de 2,9% pe metodologia
națională și 2,7% pe cea armonizată la nivel european.
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Prețurile produselor alimentare au avansat cu doar 0,11%, în condițiile în care fructele au
consemnat ieftiniri semnificative (-2,62%), mai pronunțate pe segmentul de citrice și alte fructe
meridionale (-3,89%) decât la fructe proaspete (-1,64%).
Legumele s-au scumpit per total (+0,81%), după revenirea cartofului (+4,63%, de la -27,54%
în luna precedentă). De reținut majorarea sistematică a prețurilor și creșterile față de începutul
anului la unele produse de bază precum pâinea (+4,79%), brânza (+4,93%) sau carnea și preparatele
din carne (+4,12%).
Avansul lunar al prețurilor la produsele nealimentare a fost de 0,31%, cu valori mai
însemnate în septembrie 2020 la încălțăminte (+0,81%), confecții (+0,63%) și tricotaje (+0,62%).
Carburanții au revenit aproximativ la prețul din urmă cu două luni (+0,67% după -0,69% în luna
anterioară) iar autoturismele s-au scumpit cu 0,27%.

Majorarea tarifelor la servcii a fost identică cu cea generală (+0,22%), rolul principal fiind
jucat de serviciile de telefonie (+0,30%).
Inflaţia CORE 2 ajustat, aflată sub influenţa politicii monetare, a urcat la 0,29%, pe
contrasens cu trendul de scădere al IPC, ceea ce reflectă anumite tensiuni inflaționiste incipiente.
În contextul unei evoluții ceva mai favorabile decât se anticipa (reversibilă pe partea de
prețuri volatile), rezultatul de inflație a ajuns în partea de jos a intervalului anticipat. Rămâne, totuși,
o diferență semnificativă între inflația anuală și cea medie anuală, ceea ce indică o situație
conjuncturală (de reținut, 0,22% pe lună este echivalent cu 2,67% pe an).
Pe ultimele două luni ale anului curent, este de așteptat o corecție pe segmentul prețurilor
volatile și în rest valori comparabile cu cele din 2019.
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Inflația va continua să rămână relativ redusă (în baza efectului de bază favorabil) până în
primul trimestru din 2021, după care vor fi dificil de reeditat valorile din intervalul mai – septembrie
a.c..
De aceea, va trebui gestionată cu mare atenție politica de venituri, inclusiv prin bugetul
public aflat în lucru, pentru a ne stabiliza apoi la valoarea de 2,5%, estimată pentru finalul anului
viitor.
Sursa: www.bancherul.ro

Previziunile economice din toamna anului 2020: România – PIB-ul va scădea cu 5,2 % în
2020 și va crește cu aproximativ 3,3 % în 2021, respectiv cu 3,8 % în 2022
Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în
UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Se
preconizează că economia României se va redresa de pe urma scăderii producției din prima
jumătate a anului. Deși contracția înregistrată de economie în 2020 pare mai puțin gravă decât se
estimase inițial, incertitudinea rămâne foarte ridicată, având în vedere evoluția recentă a
pandemiei, iar producția reală probabil că nu va reveni la nivelurile de dinainte criză până la sfârșitul
anului 2022. Se estimează că deficitul bugetar va crește semnificativ, deoarece efortul bugetar
necesar pentru combaterea crizei se adaugă derapajelor fiscale din trecut.
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Activitatea economică din Europa a suferit un șoc major în prima jumătate a anului și s-a
redresat puternic în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a măsurilor restrictive.
Cu toate acestea, recrudescența din ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de perturbări,
în timp ce autoritățile naționale introduc noi măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea
virusului. Situația epidemiologică înseamnă că previziunile de creștere pe perioada analizată fac
obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și de riscuri.
O redresare întreruptă și incompletă
Potrivit previziunilor economice din toamna anului 2020, economia zonei euro va înregistra
o contracție de 7,8 % în 2020, înainte de o creștere de 4,2 % în 2021 și de 3% în 2022. Conform
previziunilor, economia UE se va contracta cu 7,4 % în 2020, înainte de a se redresa cu o creștere
de 4,1 % în 2021 și de 3 % în 2022. În comparație cu previziunile economice din vara anului 2020,
previziunile de creștere pentru zona euro și pentru UE sunt ușor mai optimiste pentru 2020 și mai
temperate pentru 2021. Nici în zona euro, nici în UE producția nu este preconizată să revină la nivelul
pre-pandemic în 2022.
Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în UE și aceeași variabilitate este
valabilă și în ceea ce privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate reflectă
răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub control,
compoziția sectorială a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale.
Creșterea ratei șomajului atenuată în contextul scăderii activității economice
Pierderea locurilor de muncă și creșterea șomajului au exercitat presiuni mari asupra
mijloacelor de subzistență ale multor europeni. Măsurile de politică adoptate de statele membre,
împreună cu inițiativele la nivelul UE, au contribuit la atenuarea impactului pandemiei asupra
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piețelor forței de muncă. Datorită amplorii fără precedent a măsurilor luate, în special prin
intermediul programelor de lucru pe termen scurt, creșterea ratei șomajului a fost atenuată în
contextul scăderii activității economice. Se estimează că șomajul va continua să crească în 2021,
deoarece statele membre elimină treptat măsurile de sprijin de urgență și noi persoane intră pe
piața forței de muncă, însă ar trebui să se îmbunătățească în 2022, pe măsură ce economia
continuă să se redreseze.
Conform previziunilor, rata șomajului din zona euro va crește de la 7,5 % în 2019 la 8,3 % în
2020 și la 9,4 % în 2021, urmând să scadă la 8,9 % în 2022. Se estimează că rata șomajului în UE va
crește de la 6,7 % în 2019 la 7,7 % în 2020 și la 8,6 % în 2021, urmând să scadă la 8,0 % în 2022.
Deficite și datorii publice în creștere
Se așteaptă ca deficitele publice să crească în mod semnificativ în UE în acest an, având în
vedere creșterea cheltuielilor sociale și reducerea veniturilor fiscale, ambele fiind o consecință a
măsurilor de politică excepționale menite să sprijine economia, precum și a existenței stabilizatorilor
automați.
Conform previziunilor, deficitul public agregat al zonei euro va crește de la 0,6 % din PIB în
2019 la aproximativ 8,8 % în 2020, înainte de a scădea la 6,4 % în 2021 și la 4,7 % în 2022. Această
evoluție reflectă eliminarea treptată a măsurilor de sprijin de urgență în cursul anului 2021, pe
măsură ce situația economică se va îmbunătăți.
Reflectând creșterea deficitelor, previziunile estimează că ponderea datoriei în PIB la nivel
agregat din zona euro va crește de la 85,9 % din PIB în 2019 la 101,7 % în 2020, 102,3 % în 2021 și 102,6
% în 2022.
Inflația se menține moderată
În lunile august și septembrie, o scădere abruptă a prețurilor la energie a determinat o
inflație totală negativă. Inflația de bază, care include toate produsele cu excepția energiei și a
alimentelor neprocesate, a scăzut, de asemenea, în mod substanțial în cursul verii, din cauza cererii
reduse de servicii, în special de servicii legate de turism și de bunuri industriale. Cererea scăzută,
contracția pieței forței de muncă și o rată ridicată de schimb a monedei euro vor exercita o presiune
descendentă asupra prețurilor.
Inflația în zona euro, măsurată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC),
este estimată la 0,3 % în 2020, înainte de a crește la 1,1 % în 2021 și la 1,3 % în 2022, pe măsură ce se
stabilizează prețurile petrolului. În UE, inflația este estimată la 0,7 % în 2020, 1,3 % în 2021 și 1,5 % în
2022.

Raport de evaluare

26 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Un grad ridicat de incertitudine și perspective cu riscuri de evoluție negativă
Incertitudinile și riscurile legate de previziunile economice din toamna anului 2020 rămân
extrem de mari. Riscul principal rezultă din agravarea pandemiei, situație care necesită măsuri de
sănătate publică mai stricte și care are un impact mai grav și de durată asupra economiei. Acest
context a motivat o analiză a scenariilor implicând două căi alternative de evoluție a pandemiei —
una mai benignă și una agravantă — și impactul economic al acestora. Există, de asemenea, riscul
ca cicatricile lăsate de pandemie în economie — cum ar fi falimentele, șomajul pe termen lung și
întreruperile în aprovizionare — să fie mai profunde și mai extinse. Economia europeană ar avea
de suferit, de asemenea, în cazul în care economia mondială și comerțul mondial s-ar îmbunătăți
mai puțin decât conform previziunilor sau în cazul în care tensiunile comerciale ar crește.
Posibilitatea unei presiuni asupra pieței financiare reprezintă un alt risc de evoluție negativă.
Dintr-o perspectivă pozitivă, este posibil ca NextGenerationEU, programul UE de redresare
economică, care include mecanismul de redresare și de reziliență, să stimuleze mai puternic
economia UE s-a estimat. Acest efect se datorează faptului că previziunile ar putea include doar
parțial beneficiile probabile ale acestor inițiative, întrucât informațiile disponibile în această etapă
cu privire la planurile naționale sunt încă limitate. Un acord comercial între UE și Regatul Unit ar
oferi, de asemenea, posibilitatea unui impact pozitiv asupra economiei UE începând cu 2021,
comparativ cu scenariul de referință potrivit căruia schimburile comerciale dintre Regatul Unit și UE
ar fi reglementate pe baza normelor OMC privind clauza națiunii celei mai favorizate.
Context
Previziunile au fost elaborate în contextul unei incertitudini grave, statele membre anunțând
noi măsuri de sănătate publică importante în a doua jumătate a lunii octombrie 2020 pentru a
limita răspândirea virusului.
Aceste previziuni se bazează pe seria uzuală de ipoteze tehnice referitoare la evoluția
cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe
informațiile disponibile până la data de 22 octombrie 2020. Pentru toate celelalte date necesare,
inclusiv cele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile
disponibile până la data de 22 octombrie, inclusiv. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate
în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, estimările pornesc de la ipoteza că politicile
nu se modifică.
Previziunile depind de două ipoteze tehnice importante. În primul rând, se presupune că
măsurile de sănătate publică rămân în vigoare într-o anumită măsură în perioada analizată în
previziuni. Cu toate acestea, după înăsprirea lor semnificativă în cel de al patrulea trimestru al anului
2020, se estimează că strictețea măsurilor va scădea treptat în 2021. Se presupune, de asemenea,
că impactul economic al unui anumit nivel de restricții va scădea în timp, pe măsură ce sistemul de
sănătate și agenții economici se adaptează la mediul creat de pandemie. În al doilea rând, având
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în vedere că relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit nu sunt încă clare, previziunile pentru 2021 și
2022 se bazează pe o presupunere tehnică conform căreia UE și Regatul Unit vor face schimburi
comerciale în temeiul normelor OMC privind clauza națiunii celei mai favorizate începând cu 1
ianuarie 2021. Această ipoteză este utilizată doar în scop de prognozare și nu reflectă nicio
anticipare și nicio previziune în ceea ce privește rezultatele negocierilor dintre UE și Regatul Unit cu
privire la relațiile lor viitoare.
Următoarea previziune a Comisiei Europene va fi o actualizare a previziunilor privind PIB-ul
și inflația din previziunile economice din iarna anului 2021, care urmează să fie prezentate în
februarie 2021.
Sursa:https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/autumn/ecfin_foreca
st_autumn_2020_ro_en.pdf
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Studiu RE/MAX Europe – Impactul Covid-19 asupra pieței imobiliare
În România, specialiștii estimează o corecție medie la nivel național între 5 și 10% a
prețului la apartamente, arată rezultatele unui studiu despre impactul Covid-19 în piața
imobiliară, realizat de RE/MAX, la nivel european.
Printre cele mai importante concluzii se numără: corecții de preț pe segmentul
vânzări, scăderi de preț pe închirieri, precum și o ușoară scădere a volumului tranzacțiilor.
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.130 de agenți și brokeri de top, din 27 de
regiuni din Europa, cu o participare aproximativ egală de femei și bărbați, majoritatea cu
vârste cuprinse între 30 și 45 de ani. Jumătate dintre participanții la studiu au o experiență
de minim trei ani în cadrul agențiilor RE/MAX.
La nivel european, pe segmentul vânzări, peste 50% dintre specialiști estimează
scăderi ale prețurilor între 5-10%. Excepție fac Franța, Finlanda, Olanda, Cehia și Turcia,
care prezic o creștere între 2-5% a prețului la case. În România, la nivel național, specialiștii
estimează o corecție medie între 5 și 10% a prețului pentru apartamente, cu variațiuni în
funcție de piață/oraș.
Pe segmentul închirieri, respondenții prezic o scădere a prețurilor cuprinsă între 10
și 15%. Totodată, 70% dintre participanții la studiu indică scăderi între 10-20% ale prețurilor
pentru proprietăție comerciale. Pe plan local, 28% dintre respondenți estimează scăderi
atât în mediul rural, cât și în cel urban.
Peste 40% dintre respondenți estimează o stagnare sau o ușoara scădere a
volumului de tranzacții imobiliare în România
În ceea ce ține de volumul tranzacțiilor, specialiștii estimează o ușoară tendință de
scădere la nivel european, cu excepția Franței, Poloniei, Bulgariei, unde circa 50% dintre
participanți preconizează creșteri pe segmentul case. Pe plan local, peste 40% dintre
participanți estimează o scădere a volumului de tranzacții imobiliare, pentru toate tipurile
de proprietăți.
De asemenea, mai mult de 65% dintre participanții la studiu preconizează o
scădere a volumului de tranzacții pe segmentul comercial, atât la nivel de vânzări, cât și
de achiziții. Totodată, peste 40% consideră că va scădea numărul tranzacțiilor pe
segmentul proprietăți pentru investiții.
Potrivit rezultatelor obținute, printre motivele principale care determină scăderea
volumului de tranzacții se numără rata ridicată a șomajului și incertitudinea generală,
respectiv nesiguranța financiară din partea cumpărătorilor.
Sursa: www.remax.ro
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii
Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan.
Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferică de tip industrial, zona
este puţin populată având un grad de construire sub 50%.
Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor actuale
ale pieţei imobiliare).
-

caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor
cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii centrale,
politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor practicate de
dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare.

-

caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii

-

echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind
influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de bunuri
de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia vânzărilor,
la momentul actual

consider starea pieţei imobiliare, pe acest segment, în

stagnare.
-

tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea
influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent
anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii centrale,
politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor practicate de
dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare.

-

cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare este
cuprins intre 5 – 10 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi).

-

cotatii chiria anuală: 2 – 4 euro/mp.
Piaţa imobiliară este puţin activă.
Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.
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4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII
4.1. Cea mai bună utilizare
În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate (GAVP),
cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a proprietăţii
care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care
conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.”
Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte utilizări,
este considerată cea mai bună utilizare.
Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă a
estimărilor valorii de piaţă.
Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a
proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va
genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare
ale lucrării.
Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe piețele
imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale pentru
conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea valorii de piață,
analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va
fi pusă proprietatea.
Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:
➢

cea mai bună utilizare a terenului liber;

➢

cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
➢

permisă legal;

➢

posibilă fizic;

➢

justificată adecvat;

➢

fezabilă financiar;

➢

maxim profitabilă.

CMBU: rezidentială
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber.
Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi
utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai
buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin
demolarea construcțiilor.
Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu
utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în care
respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic.
Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea
utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.

Utilizare
analizata

Criterii CMBU
Permisă legal

Posibilă fizic

Fezabilă
financiar

Maxim
profitabilă

Agricola

Nu

Nu

Da

Nu

Comerciala

Da

Da

Da

Nu

Industriala

Da

Da

Da

Nu

Rezidentiala

Da

Da

Da

Da

Concluzie CMBU: Rezidentiala

Cea mai bună utilizare a construcţiei.
Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică utilizării
care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente și a celor
ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului ca fiind liber.
Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi
continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau
conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative.
Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind
construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății
evaluate.
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Utilizare
analizata

Criterii CMBU
Permisă legal

Posibilă fizic

Fezabilă
financiar

Maxim
profitabilă

Agricola

Nu

Nu

Da

Nu

Comerciala

Da

Da

Da

Nu

Industriala

Da

Da

Da

Nu

Rezidentiala

Da

Da

Da

Da

Concluzie CMBU: Rezidentiala

4.2. Valoarea terenului

Metoda comparaţiilor directe.
În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este comparată
cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de ofertă sunt
cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un proces de comparare
pentru a demonstra preţul probabil la care proprietatea evaluată ar fi vândută, dacă este
oferită pe piaţă.
Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este
cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului.
Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat anunţuri cu
terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila.
Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 6.2.1.
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4.4. Calificarea evaluatorilor
Ec. Iulian-Cosmin Androniu
Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti,
Facultatea de Comerţ, promoţia 1999.
Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii
Danubius din Galaţi.
Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare şi membru
titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr.
6989.
Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2021 Allianz Ţiriac Asigurări
S.A..
Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea
„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”
Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi
Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009;
Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi
Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009.
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4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii)

•

după cunoştinţele evaluatorului

informaţiile prezentate In raport sunt

adevărate si corecte;
•

analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe informaţiile
prezentate in raport;

•

evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata;

•

tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea raportata;

•

evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu standardele
profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul;

•

evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară

•

nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta
profesionala pentru elaborarea raportului.

Raport de evaluare

35 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

5. CONCLUZII

5.1. Alegerea valorii finale

Reconcilierea valorii finale:
Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin piaţă este:
15400 lei echivalent a 3130 euro (15,42 lei/mp echivalent a 3,13 euro/mp)

Nu se aplică altă metodă conform GEV 630 art 37 şi 104.
Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea de piaţă
estimată a proprietăţii teren din Ianca, str. Primaverii nr. 138, CF82819, jud. Brăila,
proprietatea Municipiului Brăila – domeniul privat, este de:

15400 lei echivalent a 3130 euro (15,42 lei/mp echivalent a 3,13 euro/mp)

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare
sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie de calitatea
persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea
fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA).

Data: 15.07.2021
Expert Evaluator
Membru Titular A.N.E.V.A.R.
ec. Iulian-Cosmin Androniu
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6. ANEXE

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării
Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare
Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului
economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul
necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.
Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului
subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte.
Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor
de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.
Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la
data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere
adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au
acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o
valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi care
nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă.
Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.
Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de
proprietatea imobiliară.
Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere,
dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt
separabile.
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin proprietăţile
sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi beneficii
economice proprietarului său.
Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau
o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri din chirii
sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:
(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru

scopuri administrative; sau
(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele
efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie de un
participant tipic pe piaţa, la data evaluării.
Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară
desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă
potenţialul comercial pentru acea afacere.
Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală a
acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, cum ar
fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent ataşate
clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură funcţionarea unei
clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului.
Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.
Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un
proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare.
Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între
părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele acelor
părţi.
Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ,
care au valoare numai pentru un cumpărător special.
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o
tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare
în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a
două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare
decât suma valorilor separate
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6.2. Calculele evaluării

ANEXA NR. 6.2.1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)
Elemente de comparatie

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Suprafata
Pret (oferta/vanzare) (Eur)
Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)
Ajustare pentru negociere
Valoarea corectiei (Euro/mp)

1.000,00

2000
18.264
9,1
-15%
-1,37

7815
70.335
9,0
-15%
-1,35

2605
15.000
5,8
-15%
-0,86

7,76

7,65

4,89

Pret ajustat pentru negociere

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea
comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare
corespund marje de negociere mai mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -15%, pe baza
informaţiilor obţinute de la agenţiile imobiliare locale.
Drepturi de proprietate
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)
Pret corectat

partial

integral

integral

integral

constructie
alt proprietar

-30%
-2,74
5,02

-30%
-2,70
4,95

-30%
-1,73
3,17

Drepturile de properietate ale comparabilelor cu cele ale subiectului sunt de obicei drepturi de proprietate
depline, iar în acest caz sunt necesare corectii pentru existenta unei constructii de -30%.
Condiţii de finanţare
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)
Preţ corectat (EURO)

La piaţă

La piaţă
0%
0,00
5,02

La piaţă
0%
0,00
4,95

La piaţă
0%
0,00
3,17

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată
(de ex, o proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz aceste corectii sunt nule.
Conditii vanzare
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)

Independent

Pret corectat

Indep.
0%
0,00

Indep.
0%
0,00

Indep.
0%
0,00

5,02

4,95

3,17

Conditiile de vanzare reflecta motivatia cumparatorului si a vanzatorului. In cazul nostru exista conditii similare de
tranzactionare. Nu sunt necesare corectii.
Conditii de piata

<3luni

<3luni

<3luni

Valoarea corectiei (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corectiei (Euro/mp)

-0,50

-0,50

-0,32

Preţ corectat (EURO)

4,52

4,46

2,85

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor. În acest caz sunt necesare corectii de -10%. Datorate actualelor conditii
ale pietei imobiliare datorate masurilor speciale de combatere a pandemiei de COVID19. (corecții estimate cf. pietei
imobiliare locale).
Localizare
Valoarea corectiei (%)

Ianca
periferic

Superiror

Superiror

Inferior

-5%

-5%

7%

Valoarea corectiei (Euro/mp)

-0,23

-0,22

0,20

Pret corectat

4,29

4,21

3,07

Depind de localizarea amplasamentelor. Comp C1 si C2 o corectie de -5% si C3 corectie de 7%. (corecții estimate
cf. pietei imobiliare locale).
Acces

drum secundar

drum
secundar

drum secundar

drum
secundar

Valoarea corectiei (%)

0%

0%

0%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

0,00

0,00

0,00

Pret corectat

4,29

4,21

3,07
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Nu sunt necesare corectii
Destinatia (utilizarea terenului)

rezd

rezd

Valoarea corectiei (%)

rezd

0%

0%

rezd
0%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

0,00

0,00

0,00

Pret corectat

4,29

4,21

3,07

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala). Destinatia este rezidentiala nici o corectie.
(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale)
Utilitati

superior

superior

similar

Valoarea corectiei (%)

ale zonei

-5%

-5%

0%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

-0,21

-0,21

0,00

Pret corectat

4,08

4,00

3,07

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan). C1 si C2 o corectie de -5%, C3 nici o corectie .
(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale)
Dimensiuni

1.000,00

2.000

7.815

2.605

Corectie procentuala

1%

3%

2%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

0,04

0,12

0,06

Pret corectat

4,12

4,12

3,13

Apreciem o corecție de 1% pentru C1 , iar pt C2 o corectie de 3% si C3 o corectie de 1% . (corecții estimate cf.
pietei imobiliare locale)
Altele

nu este cazul

Corectie procentuala
Valoarea corectiei (EUR/mp)
Pret corectat

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

0%
0,00
4,12

0%
0,00
4,12

0%
0,00
3,13

Nu sunt necesare corectii
Total corectie bruta
total corectie bruta cea mai mica
Valoarea estimata

rotund

Curs euro
S teren/mp

1.000,00

3,72

3,75

2,31

40,77%

41,64%

40,03%

3,13

EUR/mp

4,9278

lei

3.130 €

15.400 lei

Sursa:

COMP 1

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-IDetnkV.html#e875104115

COMP 2

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-iancaIDm4va.html#e875104115

COMP 3

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-ianca-jud-brailaID9trJ7.html#e875104115
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6.3. Informaţii de piaţă
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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 R Â R E A Nr.51
din 29 iulie 2021
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în intravilanul
satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul construcției edificate pe acest teren.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2021;
Având în vedere:
►cererea nr.14903/07.06.2021 a domnului Cotigă Fănel, prin care se solicită cumpărarea
terenului intravilan în suprafaţă de 4.000 mp, situat în incinta fostei C.A.P. Oprișenești, Tarla nr.178,
Parcela nr.1538/3, înscris în Cartea Funciară nr.78906-cu Numărul Cadastral 78906, teren aferent
construcției aflate în proprietatea solicitantului potrivit Autorizației de construire nr.51/09.09.2019, pe
care îl deține în concesiune prin Contractul nr.221/10.06.2014, 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.2107081/08.07.2021 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 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.2107081/08.07.2021, prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea
preţului minim de vânzare în sumă de 43.100 lei (8.760 euro) al terenului în suprafaţă de 4.000 mp,
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în incinta fostei C.A.P. Oprișenești,
Tarla nr.178, Parcela nr.1538/3, înscris în Cartea Funciară nr.78906-cu Numărul Cadastral 78906.
Pagina 1 din 2

(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) domnului Cotigă Fănel, domiciliat în orașul
Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.15, bl.A10, sc.2, parter, ap.17, județul Brăila, căsătorit cu Cotigă CrinaGabriela, concesionarul terenului și proprietarul construcției edificate pe acesta potrivit Autorizației
de construire nr.51/09.09.2019, beneficiar al 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 43.100 lei poate fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzarecumpărare în formă autentică, iar cel de 8.760 euro poate fi plătit și în rate până la data de
20.12.2021, în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de
plată în contul U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca.
(4) Suma încasată din vânzarea terenului ce va fi alocată în secţiunea de dezvoltare prin
rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia în totalitate.
Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de vânzarecumpărare a terenului cad în sarcina cumpărătorului, 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/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.51/29.07.2021
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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, situat în
intravilanul satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul 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.14903/07.06.2021, domnul Cotigă Fănel a solicitat cumpărarea terenului intravilan în
suprafaţă de 4.000 mp, situat în incinta fostei C.A.P. Oprișenești, Tarla nr.178, Parcela nr.1538/3, înscris în
Cartea Funciară nr.78906-cu Numărul Cadastral 78906, teren aferent construcției aflate în proprietatea
solicitantului potrivit Autorizației de construire nr.51/09.09.2019;
Terenul în cauză îl deține în concesiune prin Contractul nr.221/10.06.2014, 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;
Fundamentarea juridică o regăsim 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 administrativ-teritoriale 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 bunăcredinţă 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 nr.2107081/ 08.07.2021 întocmit de
către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, preț pe care îl apreciez ca fiind superior preţurilor practicate
pe piaţa imobiliară din satul Oprișenești și de aceea am prevăzut și posibilitatea plății prețului în rate până la
sfârșitul acestui an.
Prin urmare, vă rog să decideți asupra oportunității vânzării și a prețului de vânzare a acestui teren.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT DE EVALUARE
NR. 2107081/08.07.2021

Solicitant: UAT IANCA

Destinatar: ORASUL IANCA
Evaluarea Imobiliară
terenului din Oprișenești, T178,
P1538/3-incinta
fost
CAP,
CF78906, (4.000 mp), jud. Brăila
ORASUL IANCA - DOMENIUL
PRIVAT
Data evaluarii 15.06.2021
Data raportului 08.07.2021

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile
prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, certificam
ca analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si
condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
Certificam ca nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea care face
obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu suntem
părtinitori fata de vreuna din părţile implicate.
Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere care
sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent
financiar pentru concluziile exprimate in evaluare.
Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes
financiar legat de finalizarea tranzactiei.
Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor din standardele
si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a
Evaluatorilor Autorizati din Romania).
Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert Evaluator
Androniu Iulian Cosmin
Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR.
La data elaborarii acestui raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este
membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala continua al
ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.
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1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII
Prezentul raport estimează valoarea de piaţă pentru terenului din Oprișenești,
T178, P1538/3-incinta fost CAP, CF78906, (4.000 mp), jud. Brăila, aflate în proprietatea
ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT.
Destinatarul lucrării: ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT.
Data evaluării: 15.06.2021
Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,9188 LEI/ EURO.
Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):

43100 lei echivalent a 8760 euro (10,77 lei/mp echivalent a 2,19 euro/mp)

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare
sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie de calitatea
persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea
fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA).

Expert Evaluator
Membru Titular A.N.E.V.A.R.
ec. Iulian-Cosmin Androniu
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2. CONSIDERATII GENERALE
2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării

Obiectul evaluării îl constituie terenul din Oprișenești, T178, P1538/3-incinta fost
CAP, CF78906, (4.000 mp), jud. Brăila, aflate în proprietatea ORASUL IANCA DOMENIUL PRIVAT.
Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi
estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării.
Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este
vânzarea.
Utilizatorul evaluării este clientul, ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT.

2.2. Prezentarea echipei de evaluare

Raportul de evaluare a fost intocmit de Androniu Cosmin, expert evaluator de
întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular al Asociaţiei Naţionale
a Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.

2.3. Beneficiar

UAT IANCA.

2.4. Data estimării valorii

Data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate
de catre evaluator( data evaluarii) este 15.06.2021.
Data elaborarii raportului este 08.07.2021.

2.5. Inspecţia proprietăţii

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 15.06.2021

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative , prezentate in cele ce
urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii ,
precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului
raport sunt urmatoarele:
Raport de evaluare
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Ipoteze:
Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a
consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil
şi proprietatea poate fi vândută;
Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini;
Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a proprietăţii;
Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie
asupra preciziei lor;
Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul
grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine
referitoare la proprietate;
Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii,
subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se asumă
nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce
ar fi necesare pentru descoperirea lor;
Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările
locale şi republicane privind mediul înconjurător;
Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte documente
solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau de către
organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din
utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului;
Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele
descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport;
Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau în
proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are calitatea şi
nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se bazează pe ipoteza
că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea proprietăţii. Nu se asumă nici o
responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice expertiză tehnică necesară
pentru descoperirea lor;
Conditii limitative:
Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, este
aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru teren şi
pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, valorile nu sunt
valabile;
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Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în
întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această evaluare;
Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face public;
Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde
consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când aceasta
a fost convenită, scris şi în prealabil;
Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile,
identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public prin
publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea scrisă şi
prealabilă a evaluatorului;
Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate pe
condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt şi o
economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în funcţie de
condiţiile viitoare.

2.7. Baza de evaluare, tipul valorii estimate

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele
beneficiarului, in concordanta cuprevederile legale, reprezintă o estimare a valorii de piaţa,
așa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 2020.
Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai
sus şi estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării, tipul de valoare estimată în prezentul
raport este valoarea de piaţă.
Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie
ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au
acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Definiţie conform IVS – Cadrul general.

2.8.

Declararea conformității cu SEV

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare
Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2020, astfel:
➢

SEV 100 – Cadrul general

➢

SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării

➢

SEV 103 – Raportarea evaluării
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➢

SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare

➢

SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)

➢

SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)

➢

Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile

2.9. Materialele şi sursele de informaţii utilizate

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat:
o

O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor;

o

Hotărârea nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
986/12.12.2017-privind adoptarea Standardelor ANEVAR ediţia 2020;

o

documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare
evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către proprietar,
respectiv solicitantul raportului de evaluare;

o

o

Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2020, respectiv:
➢

SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general)

➢

SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)

➢

SEV 102 - Implementare (IVS 102)

➢

SEV 103 - Raportare (IVS 103)

➢

SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)

➢

SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri

➢

SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)

➢

SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)

➢

SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220)

Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din:
➢

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
➢

„Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, Canada,
2002, traducere din limba engleză;

➢

„Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of
Appraisers;

➢

Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea
proprietății supuse evaluării;

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu cea
evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe.
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Drepturile de proprietate evaluate

2.10.

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a stăpâni
bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv
și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale.
Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor
menționate mai sus, este deplin şi aparţine ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT.
Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul neverificând
autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar.
Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele trei
atribute:
•

Posesia – de a stăpânii,

•

Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale,

•

Dispoziția – de a dispune de bun.

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale
exercitării dreptului de proprietate:
•

Legale,

•

Judiciare,

•

Convenționale.

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv
proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de moștenire, fiind
supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale statului,
respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a respecta ordinea de
drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului).
Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul
raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către proprietar
copii după:
➢

Extras CF 78906 nr. cerere 25575/10.05.2021

Construcțiile sunt proprietatea lui Cotigă Fănel și Cotigă Crina-Gabriela.
Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste dreptul
de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării.
Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original pentru
proprietatea evaluată.
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Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o
responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de
proprietate.
Se presupune că actele de proprietate sunt valabile.

2.11.

Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru clientul
declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată de evaluator
faţă de o terţă persoană.
Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-un
document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu specificarea
formei şi contextului în care acesta va apare.
Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau a
numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără aprobarea
scrisă a acestuia.
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3. PREZENTAREA DATELOR
3.1.

Procedura de evaluare (Etapele parcurse)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piaţa aşa cum a fost ea
definita mai sus.
Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:
➢

documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului;

➢

inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la dispoziţie de
solicitant;

➢

stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

➢

selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

➢

deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să
se ţină seama la derularea tranzacţiei;

➢

analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere
al evaluării;

➢

aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi
fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de
lucru adoptate de către ANEVAR.

3.2.

Identificarea imobilului

Imobilul se află Oprișenești, T178, P1538/3-incinta fost CAP, CF78906, (4.000 mp), jud. Brăila,
proprietatea ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT
Zona este periferică sat Plopu .
Teren cu suprafaţa de 4.000 mp cu acces direct.
Inspecţia s-a făcut in data de 15.06.2021.
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Localizare:

3.3.

Descrierea zonei de amplasare

Zona de amplasare este periferică a localității Oprișenești.
Artere importante de circulaţie în apropriere:
➢

Auto – DN2B;

➢

Calitatea reţelelor de transport: asfalt.

Caracterul edilitar al zonei
➢

Imobile rezidenţiale.

➢

În zonă se află
o

Reţea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de transport
suficiente

o

Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu
mărfuri de calitate, cu supermarket-uri

o

Unităţi de învăţământ (mediu)

o

Unităţi medicale

o

Instituţii de cult

o

Cu sedii de bănci

Utilităţi edilitare
➢

Reţea rurală de energie electrică

➢

Reţea rurală de apă

➢

Reţea rurală de telefonie, cablu şi internet

Ambient civilizat.
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Concluzie:
Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. Poluare redusă.
Ambient civilizat.

3.4.

Descrierea amplasamentului

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa de 4.000 mp.
Pe teren există construcţii definitive.
Are formă poligonală, are acces la drum public.
Terenul este este împrejmuit.
Utilităţi: are acces direct la curent electric, apă.
Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale și agricole.

3.5.

Descrierea construcţiei

Pe teren există construcţii definitive. Corpul C1 – Anexă cu suprafața de 65 mp este
proprietatea lui Cotigă Fănel și Cotigă Crina-Gabriela.

3.6.

Studiul pieţei

Definirea pieţei şi subpieţei:
Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare»
menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre persoane fizice sau
entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani. Pieţele imobiliare
specifice sunt definite prin tipul de proprietate, localizare, potenţialul de a genera venit,
caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute
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recunoscute de persoanele fizice sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi
imobiliare. În schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice,
guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri,
pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai
mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca
urmare, oferta de proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de
pe piaţă.”
Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, fiind influențată de
multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile despre tranzacții similare nu sunt
disponibile imediat, existând decalaj între cerere și ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de
scurtă durată. În funcție de factori ca: amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare,
motivațiile și vârsta participanților s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:


Piața imobiliară rezidențială;



Piața imobiliară comercială;



Piața imobiliară industrială;



Piața imobiliară agricolă;



Piața imobiliară specială.

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate considera că în prezent
piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o piața inactivă, caracterizată o rămânere
în urma cererii și prețuri în scădere. În consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia
pot obține prețuri mai mici pentru proprietățile disponibile.
Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va genera și va
susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor pentru proprietăți imobiliare.
Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, pe termen scurt și pe termen lung, se pot
afirma următoarele:
•

Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză
pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,

•

Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra un
număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de scăderea
economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca urmare a
stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect
direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar.

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței pe două
niveluri:
•

din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu,

•

din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată.
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Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță deosebită în procesul
de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de piață sau cu alte studii similare.
În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață arată modul în
care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății.
Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului participanților de pe
piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind tendințele curente, precum și schimbările
anticipate.
Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a proprietății
evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta concurențială de pe piața
proprietății evaluate. Această relație indică gradul de echilibru sau dezechilibru care caracterizează
piața curentă.
Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de poziția sa
competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață oferă informațiile esențiale
necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare.
Aspecte economice
PIB-ul, la cota -5,1% inaintea ultimului trimestru al anului 2020

INS a confirmat rezultatul PIB cumulat pe primele trei trimestre ale anului curent la -5,1% pe
seria brută și -4,6% pe seria ajustată sezonier.
Pe T3 2020, s-a anunțat o scădere de -6% faţă de T3 2019 dar un avans +5,6% comparativ
cu trimestrul anterior, afectat cel mai puternic de pandemie.
Valoarea realizată în termeni nominali a fost de circa 279 miliarde lei pe T3, ceea ce a
condus la necesitatea de a obține un rezultat de 287,2 miliarde lei în T4 pentru a atinge rezultatul
economic așteptat (1.050,5 miliarde lei).
Raport de evaluare
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În termeni reali, ar fi necesară o revenire economică pe T4 de -2,1% față de aceeași perioadă
a anului trecut, pentru a se confirma prognoza oficială, ajustată la -4,2% pe an înainte de ultima
rectificare bugetară.
Calculele INS pe seria brută anuală și evoluția față de trimestrul anterior ajustată sezonier,
comunicată la Eurostat pentru comparabilitate cu celelalte economii, confirmă faptul că România
a evitat de puțin recesiunea tehnică, adică nu a avut contracție economică două trimestre
consecutive, situație rară la nivel european, deși revenirea a fost ceva mai slabă decât a majorității
statelor UE.

Pe sectoare de activitate, rezultatul industriei s-a diminuat în volum cu -11,1% pe primele
nouă luni ale anului și a dat aproape jumătate din evoluția negativă a PIB (2,4 puncte procentuale
din rezultatul de -5,1%).
Agricultura a mai adăugat -1,2 puncte procentuale, activitatea de spectacole (-0,9 pp,
urmare a reducerii conjuncturale de activitate) iar sectorul comercial, afectat puternic de HoReCa,
a mai adus -0,8pp. Prin contrast, au atenuat scăderea PIB, sectorul IT (+0,6 pp, pe o creștere de
10,3%) și construcțiile (+0,5 pp, pe o creștere de 12,6%).
Anul agricol slab (-23,2% rezultat al producției în volum) a fost determinat în principal de
condițiile meteo care au afectat producția vegetală.
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Pe fondul unui evoluții dinamice, construcțiile au trecut în fața agriculturii în formarea de
valoare adăugată brută. De remarcat plasarea pe ultima poziție a sectorului financiar (mai
profitabil dar cu rezultat nul pe PIB).

În ce privește efectele asupra PIB pe partea de formare, am selectat doar efectul comerţului
internațional. Datele arată clar o diferenţa substanțială de ritm între exporturi (-12,8%) și importuri
(doar -7,5%), care a condus la un efect de -2 pp pe rezultatul economic de ansamblu. Astfel, soldul
negativ din schimburile externe a dat aproape 40% din scăderea PIB.
Practic, majorarea veniturilor în termeni reali a continuat fără ca economia să poată
acoperi cererea sporită. În contextul în care sectoare-cheie, precum industria sau agricultura, au
fost afectate de pandemie și de condițiile meteo, producătorii interni au pierdut teren, ceea ce a
dus la expandarea deficitului extern.
Dobanda pe termen lung la obligatiunile Romaniei a scazut la 3,29%, dar ramane relativ
ridicata
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Rata dobânzii pe termen lung pentru România a scăzut în luna octombrie 2020 la 3,29%,
potrivit datelor publicate de Eurostat, preluate de la Banca Centrală Europeană.
Pe fondul necesarului de finanțare impus de combaterea efectelor pandemiei, acest
indicator urcase la 4,83% în luna aprilie 2020. Nivelul dobânzilor a intrat pe un trend de scădere
destul de clar în partea a doua a anului în curs, după ce majorările de cheltuieli bugetare au fost
ajustate mai aproape de posibilitățile reale ale economiei.
Zona Euro se găsește în teritoriul negativ (medie de -0,14%), tonul fiind dat de economia
germană (-0,61%), urmată de Luxemburg (-0,54%), Olanda (-0,53%) și Danemarca (-0,46%) și
Austria (-0,40%). Slovacia s-a atașat de acest „nucleu dur” al UE și a ajuns să se împrumute pe
termen lung cu „costuri” anuale de -0,35%. De altfel, majoritatea statelor membre UE se finanțează
acum la dobânzi negative, inclusiv Estonia (-0,08%), Letonia (-0,23%) și Slovenia (-0,13%).
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Datele arată că o condiție necesară (dar nu și suficientă) pentru finanțarea în condiții
avantajoase la vreme de criză economică majoră ar fi apartenența la Zona Euro. În care se
trasmite piețelor internaționale mesajul că banii împrumutați nu sunt risipiți pe „extravaganțe”
electorale iar disciplina fiscală este strictă.
Prin contrast, România conduce detașat în clasamentul obligațiilor procentuale care vor fi
trebui achitate în viitor, la aproape patru puncte procentuale peste Germania. Totodată, este situate
la +45% peste Ungaria, +160% față de Polonia sau +250% față de Cehia, țări cu regim valutar similar,
în afara Zonei Euro.
În context, ar trebui să luăm aminte la Grecia, care a reușit să coboare spectaculos costul
împrumuturilor pe parcursul a doar doi ani, de la 4,37% în octombrie 2018 la doar 0,90% în octombrie
2020. Astfel, o îmbunătățire a gestiunii economice, cu o viziune pe termen lung și nu un concurs
sistematic de promisiuni de la un ciclu electoral la altul, ar putea aduce o percepție mai bună din
partea investitorilor internaționali, implicit costuri mai mici de împrumut.
Rata dobânzii pe termen lung este calculată ca medie lunară (fără a fi ajustată sezonier) și
se referă la randamentul titlurilor guvernamentale tranzacționate pe piața secundară, inclusiv
taxele, cu o maturitate reziduală de circa zece ani.
Titlurile urmărite în coșul de tranzacționare trebuie înlocuite periodic pentru a evita
schimbarea maturității de referință. Definiția utilizată este în acord cu criteriile de convergență, în
concordanță cu art.121 al Tratatului de la Amsterdam. Criteriul Maastricht pentru adoptarea euro
cere un nivel maxim de cel mult două puncte procentuale peste media celor mai performante trei
state iar România nu mai îndeplinește în prezent acest criteriu.
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Prognoza Bancii Mondiale: revenirea economiei românești, de-abia in 2022, cu industria
si agricultura sub nivelul din 2018

Revenirea PIB în termeni reali la valoarea din 2019 ar urma să se producă de-abia în 2022,
cu industria și agricultura sub nivelul din 2018, potrivit datelor publicate de Banca Mondială (BM) în
raportul de toamnă „COVID-19 and Human Capital”.
Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estima în luna august a.c. un recul de
recul economic de -3,8% în acest an, apoi o revenire de 4,9% care ar aduce nivelul PIB în 2021 cu
+0,9% peste cel din 2019. În schimb, BM întrevede o scădere semnificativ mai pronunțată pe 2020
(-5,7%), care, urmată de aceeași cifră de creștere anul viitor, conduce la un rezultat cu -1,1% sub cel
din 2019.
Potrivit BM, industria (-1,7%) și agricultura (-1,4%) nu vor reuși să revină până în 2022 la
același nivel de producție ca în 2019. De fapt, nu vor ajunge nici măcar la nivelul din 2018, deoarece
scăderea acestor sectoare-cheie a început înainte și fără legătură cu criza pandemică. Segmentul
din economie care își va reveni rapid în 2021 este cel al serviciilor, pentru a ajunge în 2022 la +5%
față de anul precriză.
Nivelul exporturilor de mărfuri ar urma să rămână chiar și în 2022 cu aproape cinci procente
sub cel din 2019, în timp ce importurile (cu diminuare mult mai mică în criză, -11% față de -17,3%
exporturile), vor fi în creștere cu peste trei procente.
CNSP a anunțat o diminuare a exporturilor de „doar” -10,3% în 2020, urmată de o revenire
aproape integrală în 2021 (+9,7%) și un plus la importuri încă din 2021. (+2,7% față de -3,8% în
prognoza BM).
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Dacă se confirmă cifrele avansate de BM, situația mediei deficitului din contul curent pe
ultimii trei ani (criteriu de macrostabilitate pe tabloul de bord european stabilit la -4% din PIB) se va
înrăutăți de la -4,1% din PIB în 2019 până la -5% din PIB în 2022.
Deficitul bugetar ar urma să urce până la 9,1% din PIB în acest an (8,6% prognoza oficială)
și să se redreseze spre -6,3% în PIB în 2021 (mai bine decât avertizează atât Comisia Europeană cât
și Consiliul Fiscal, care estimează valori cu două cifre pentru anul viitor, dacă pensiile se majorează
cu 40%).
Pragul de 50% datorie publică va fi traversat în 2022 iar plățile în contul dobâzilor la datoria
publică ar urma să crească de la 1,3% din PIB la 1,7% din PIB.
Suprinzător, deși valoarea prognozată de BM pentru 2020 este similară cu cea rezultată
din datele naționale (2,8%), cifrele avansate pentru creșterea medie a prețurilor din următorii doi
ani sunt mai mari în evaluarea BM decât în cea a BNR, cu 3,4% față de 2,6% (media pe cele patru
trimestre) în 2021 și 3,1% față de 2,5% (media pe prima jumătate din 2022).
Inflatia anuala a coborat conjunctural la 2,24% in octombrie 2020

Preţurile de consum au crescut cu 0,22% în luna octombrie 2020, potrivit datelor publicate
de INS. Inflația anuală a scăzut la doar 2,24%, cel mai mic nivel din ultimele 36 de luni, evoluție
favorizată de efectul de bază (valoarea din octombrie 2019 a fost aproape dublă, +0,43%).
Inflația anuală IAPC, calculată după metodologia europeană pentru comparabilitate cu alte
state, a coborât la doar 1,8% dar inflaţia MEDIE pe ultimele 12 luni a fost de 2,9% pe metodologia
națională și 2,7% pe cea armonizată la nivel european.
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Prețurile produselor alimentare au avansat cu doar 0,11%, în condițiile în care fructele au
consemnat ieftiniri semnificative (-2,62%), mai pronunțate pe segmentul de citrice și alte fructe
meridionale (-3,89%) decât la fructe proaspete (-1,64%).
Legumele s-au scumpit per total (+0,81%), după revenirea cartofului (+4,63%, de la -27,54%
în luna precedentă). De reținut majorarea sistematică a prețurilor și creșterile față de începutul
anului la unele produse de bază precum pâinea (+4,79%), brânza (+4,93%) sau carnea și preparatele
din carne (+4,12%).
Avansul lunar al prețurilor la produsele nealimentare a fost de 0,31%, cu valori mai
însemnate în septembrie 2020 la încălțăminte (+0,81%), confecții (+0,63%) și tricotaje (+0,62%).
Carburanții au revenit aproximativ la prețul din urmă cu două luni (+0,67% după -0,69% în luna
anterioară) iar autoturismele s-au scumpit cu 0,27%.

Majorarea tarifelor la servcii a fost identică cu cea generală (+0,22%), rolul principal fiind
jucat de serviciile de telefonie (+0,30%).
Inflaţia CORE 2 ajustat, aflată sub influenţa politicii monetare, a urcat la 0,29%, pe
contrasens cu trendul de scădere al IPC, ceea ce reflectă anumite tensiuni inflaționiste incipiente.
În contextul unei evoluții ceva mai favorabile decât se anticipa (reversibilă pe partea de
prețuri volatile), rezultatul de inflație a ajuns în partea de jos a intervalului anticipat. Rămâne, totuși,
o diferență semnificativă între inflația anuală și cea medie anuală, ceea ce indică o situație
conjuncturală (de reținut, 0,22% pe lună este echivalent cu 2,67% pe an).
Pe ultimele două luni ale anului curent, este de așteptat o corecție pe segmentul prețurilor
volatile și în rest valori comparabile cu cele din 2019.
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Inflația va continua să rămână relativ redusă (în baza efectului de bază favorabil) până în
primul trimestru din 2021, după care vor fi dificil de reeditat valorile din intervalul mai – septembrie
a.c..
De aceea, va trebui gestionată cu mare atenție politica de venituri, inclusiv prin bugetul
public aflat în lucru, pentru a ne stabiliza apoi la valoarea de 2,5%, estimată pentru finalul anului
viitor.
Sursa: www.bancherul.ro

Previziunile economice din toamna anului 2020: România - PIB-ul va scădea cu 5,2 % în
2020 și va crește cu aproximativ 3,3 % în 2021, respectiv cu 3,8 % în 2022
Pandemia cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în
UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Se
preconizează că economia României se va redresa de pe urma scăderii producției din prima
jumătate a anului. Deși contracția înregistrată de economie în 2020 pare mai puțin gravă decât se
estimase inițial, incertitudinea rămâne foarte ridicată, având în vedere evoluția recentă a
pandemiei, iar producția reală probabil că nu va reveni la nivelurile de dinainte criză până la sfârșitul
anului 2022. Se estimează că deficitul bugetar va crește semnificativ, deoarece efortul bugetar
necesar pentru combaterea crizei se adaugă derapajelor fiscale din trecut.
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Activitatea economică din Europa a suferit un șoc major în prima jumătate a anului și s-a
redresat puternic în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a măsurilor restrictive.
Cu toate acestea, recrudescența din ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de perturbări,
în timp ce autoritățile naționale introduc noi măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea
virusului. Situația epidemiologică înseamnă că previziunile de creștere pe perioada analizată fac
obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și de riscuri.
O redresare întreruptă și incompletă
Potrivit previziunilor economice din toamna anului 2020, economia zonei euro va înregistra
o contracție de 7,8 % în 2020, înainte de o creștere de 4,2 % în 2021 și de 3% în 2022. Conform
previziunilor, economia UE se va contracta cu 7,4 % în 2020, înainte de a se redresa cu o creștere
de 4,1 % în 2021 și de 3 % în 2022. În comparație cu previziunile economice din vara anului 2020,
previziunile de creștere pentru zona euro și pentru UE sunt ușor mai optimiste pentru 2020 și mai
temperate pentru 2021. Nici în zona euro, nici în UE producția nu este preconizată să revină la nivelul
pre-pandemic în 2022.
Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în UE și aceeași variabilitate este
valabilă și în ceea ce privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate reflectă
răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub control,
compoziția sectorială a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale.
Creșterea ratei șomajului atenuată în contextul scăderii activității economice
Pierderea locurilor de muncă și creșterea șomajului au exercitat presiuni mari asupra
mijloacelor de subzistență ale multor europeni. Măsurile de politică adoptate de statele membre,
împreună cu inițiativele la nivelul UE, au contribuit la atenuarea impactului pandemiei asupra
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piețelor forței de muncă. Datorită amplorii fără precedent a măsurilor luate, în special prin
intermediul programelor de lucru pe termen scurt, creșterea ratei șomajului a fost atenuată în
contextul scăderii activității economice. Se estimează că șomajul va continua să crească în 2021,
deoarece statele membre elimină treptat măsurile de sprijin de urgență și noi persoane intră pe
piața forței de muncă, însă ar trebui să se îmbunătățească în 2022, pe măsură ce economia
continuă să se redreseze.
Conform previziunilor, rata șomajului din zona euro va crește de la 7,5 % în 2019 la 8,3 % în
2020 și la 9,4 % în 2021, urmând să scadă la 8,9 % în 2022. Se estimează că rata șomajului în UE va
crește de la 6,7 % în 2019 la 7,7 % în 2020 și la 8,6 % în 2021, urmând să scadă la 8,0 % în 2022.
Deficite și datorii publice în creștere
Se așteaptă ca deficitele publice să crească în mod semnificativ în UE în acest an, având în
vedere creșterea cheltuielilor sociale și reducerea veniturilor fiscale, ambele fiind o consecință a
măsurilor de politică excepționale menite să sprijine economia, precum și a existenței stabilizatorilor
automați.
Conform previziunilor, deficitul public agregat al zonei euro va crește de la 0,6 % din PIB în
2019 la aproximativ 8,8 % în 2020, înainte de a scădea la 6,4 % în 2021 și la 4,7 % în 2022. Această
evoluție reflectă eliminarea treptată a măsurilor de sprijin de urgență în cursul anului 2021, pe
măsură ce situația economică se va îmbunătăți.
Reflectând creșterea deficitelor, previziunile estimează că ponderea datoriei în PIB la nivel
agregat din zona euro va crește de la 85,9 % din PIB în 2019 la 101,7 % în 2020, 102,3 % în 2021 și 102,6
% în 2022.
Inflația se menține moderată
În lunile august și septembrie, o scădere abruptă a prețurilor la energie a determinat o
inflație totală negativă. Inflația de bază, care include toate produsele cu excepția energiei și a
alimentelor neprocesate, a scăzut, de asemenea, în mod substanțial în cursul verii, din cauza cererii
reduse de servicii, în special de servicii legate de turism și de bunuri industriale. Cererea scăzută,
contracția pieței forței de muncă și o rată ridicată de schimb a monedei euro vor exercita o presiune
descendentă asupra prețurilor.
Inflația în zona euro, măsurată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC),
este estimată la 0,3 % în 2020, înainte de a crește la 1,1 % în 2021 și la 1,3 % în 2022, pe măsură ce se
stabilizează prețurile petrolului. În UE, inflația este estimată la 0,7 % în 2020, 1,3 % în 2021 și 1,5 % în
2022.
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Un grad ridicat de incertitudine și perspective cu riscuri de evoluție negativă
Incertitudinile și riscurile legate de previziunile economice din toamna anului 2020 rămân
extrem de mari. Riscul principal rezultă din agravarea pandemiei, situație care necesită măsuri de
sănătate publică mai stricte și care are un impact mai grav și de durată asupra economiei. Acest
context a motivat o analiză a scenariilor implicând două căi alternative de evoluție a pandemiei —
una mai benignă și una agravantă — și impactul economic al acestora. Există, de asemenea, riscul
ca cicatricile lăsate de pandemie în economie — cum ar fi falimentele, șomajul pe termen lung și
întreruperile în aprovizionare — să fie mai profunde și mai extinse. Economia europeană ar avea
de suferit, de asemenea, în cazul în care economia mondială și comerțul mondial s-ar îmbunătăți
mai puțin decât conform previziunilor sau în cazul în care tensiunile comerciale ar crește.
Posibilitatea unei presiuni asupra pieței financiare reprezintă un alt risc de evoluție negativă.
Dintr-o perspectivă pozitivă, este posibil ca NextGenerationEU, programul UE de redresare
economică, care include mecanismul de redresare și de reziliență, să stimuleze mai puternic
economia UE s-a estimat. Acest efect se datorează faptului că previziunile ar putea include doar
parțial beneficiile probabile ale acestor inițiative, întrucât informațiile disponibile în această etapă
cu privire la planurile naționale sunt încă limitate. Un acord comercial între UE și Regatul Unit ar
oferi, de asemenea, posibilitatea unui impact pozitiv asupra economiei UE începând cu 2021,
comparativ cu scenariul de referință potrivit căruia schimburile comerciale dintre Regatul Unit și UE
ar fi reglementate pe baza normelor OMC privind clauza națiunii celei mai favorizate.
Context
Previziunile au fost elaborate în contextul unei incertitudini grave, statele membre anunțând
noi măsuri de sănătate publică importante în a doua jumătate a lunii octombrie 2020 pentru a
limita răspândirea virusului.
Aceste previziuni se bazează pe seria uzuală de ipoteze tehnice referitoare la evoluția
cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe
informațiile disponibile până la data de 22 octombrie 2020. Pentru toate celelalte date necesare,
inclusiv cele referitoare la politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile
disponibile până la data de 22 octombrie, inclusiv. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate
în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, estimările pornesc de la ipoteza că politicile
nu se modifică.
Previziunile depind de două ipoteze tehnice importante. În primul rând, se presupune că
măsurile de sănătate publică rămân în vigoare într-o anumită măsură în perioada analizată în
previziuni. Cu toate acestea, după înăsprirea lor semnificativă în cel de al patrulea trimestru al anului
2020, se estimează că strictețea măsurilor va scădea treptat în 2021. Se presupune, de asemenea,
că impactul economic al unui anumit nivel de restricții va scădea în timp, pe măsură ce sistemul de
sănătate și agenții economici se adaptează la mediul creat de pandemie. În al doilea rând, având
Raport de evaluare

27 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

în vedere că relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit nu sunt încă clare, previziunile pentru 2021 și
2022 se bazează pe o presupunere tehnică conform căreia UE și Regatul Unit vor face schimburi
comerciale în temeiul normelor OMC privind clauza națiunii celei mai favorizate începând cu 1
ianuarie 2021. Această ipoteză este utilizată doar în scop de prognozare și nu reflectă nicio
anticipare și nicio previziune în ceea ce privește rezultatele negocierilor dintre UE și Regatul Unit cu
privire la relațiile lor viitoare.
Următoarea previziune a Comisiei Europene va fi o actualizare a previziunilor privind PIB-ul
și inflația din previziunile economice din iarna anului 2021, care urmează să fie prezentate în
februarie 2021.
Sursa:https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/autumn/ecfin_foreca
st_autumn_2020_ro_en.pdf
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Studiu RE/MAX Europe - Impactul Covid-19 asupra pieței imobiliare
În România, specialiștii estimează o corecție medie la nivel național între 5 și 10% a
prețului la apartamente, arată rezultatele unui studiu despre impactul Covid-19 în piața
imobiliară, realizat de RE/MAX, la nivel european.
Printre cele mai importante concluzii se numără: corecții de preț pe segmentul
vânzări, scăderi de preț pe închirieri, precum și o ușoară scădere a volumului tranzacțiilor.
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.130 de agenți și brokeri de top, din 27 de
regiuni din Europa, cu o participare aproximativ egală de femei și bărbați, majoritatea cu
vârste cuprinse între 30 și 45 de ani. Jumătate dintre participanții la studiu au o experiență
de minim trei ani în cadrul agențiilor RE/MAX.
La nivel european, pe segmentul vânzări, peste 50% dintre specialiști estimează
scăderi ale prețurilor între 5-10%. Excepție fac Franța, Finlanda, Olanda, Cehia și Turcia,
care prezic o creștere între 2-5% a prețului la case. În România, la nivel național, specialiștii
estimează o corecție medie între 5 și 10% a prețului pentru apartamente, cu variațiuni în
funcție de piață/oraș.
Pe segmentul închirieri, respondenții prezic o scădere a prețurilor cuprinsă între 10
și 15%. Totodată, 70% dintre participanții la studiu indică scăderi între 10-20% ale prețurilor
pentru proprietăție comerciale. Pe plan local, 28% dintre respondenți estimează scăderi
atât în mediul rural, cât și în cel urban.
Peste 40% dintre respondenți estimează o stagnare sau o ușoara scădere a
volumului de tranzacții imobiliare în România
În ceea ce ține de volumul tranzacțiilor, specialiștii estimează o ușoară tendință de
scădere la nivel european, cu excepția Franței, Poloniei, Bulgariei, unde circa 50% dintre
participanți preconizează creșteri pe segmentul case. Pe plan local, peste 40% dintre
participanți estimează o scădere a volumului de tranzacții imobiliare, pentru toate tipurile
de proprietăți.
De asemenea, mai mult de 65% dintre participanții la studiu preconizează o
scădere a volumului de tranzacții pe segmentul comercial, atât la nivel de vânzări, cât și
de achiziții. Totodată, peste 40% consideră că va scădea numărul tranzacțiilor pe
segmentul proprietăți pentru investiții.
Potrivit rezultatelor obținute, printre motivele principale care determină scăderea
volumului de tranzacții se numără rata ridicată a șomajului și incertitudinea generală,
respectiv nesiguranța financiară din partea cumpărătorilor.
Sursa: www.remax.ro
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii
Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan.
Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferică de tip industrial, zona
este puţin populată având un grad de construire sub 50%.
Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor actuale
ale pieţei imobiliare).
-

caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor
cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii centrale,
politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor practicate de
dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare.

-

caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii

-

echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind
influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de bunuri
de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia vânzărilor,
la momentul actual

consider starea pieţei imobiliare, pe acest segment, în

stagnare.
-

tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea
influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent
anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii centrale,
politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor practicate de
dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare.

-

cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare este
cuprins intre 2 – 10 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi).

-

cotatii chiria anuală: 0,5 – 3 euro/mp.
Piaţa imobiliară este puţin activă.
Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.
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4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII
4.1. Cea mai bună utilizare
În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate (GAVP),
cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a proprietăţii
care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care
conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.”
Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte utilizări,
este considerată cea mai bună utilizare.
Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă a
estimărilor valorii de piaţă.
Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a
proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va
genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare
ale lucrării.
Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe piețele
imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale pentru
conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea valorii de piață,
analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va
fi pusă proprietatea.
Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:
➢

cea mai bună utilizare a terenului liber;

➢

cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
➢

permisă legal;

➢

posibilă fizic;

➢

justificată adecvat;

➢

fezabilă financiar;

➢

maxim profitabilă.

CMBU: industrială
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber.
Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi
utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai
buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin
demolarea construcțiilor.
Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu
utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în care
respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic.
Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea
utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.

Utilizare
analizata

Criterii CMBU
Permisă legal

Posibilă fizic

Fezabilă
financiar

Maxim
profitabilă

Agricola

Nu

Nu

Da

Nu

Comerciala

Da

Da

Da

Nu

Industriala

Da

Da

Da

Da

Rezidentiala

Da

Da

Da

Nu

Concluzie CMBU: Industriala

Cea mai bună utilizare a construcţiei.
Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică utilizării
care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente și a celor
ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului ca fiind liber.
Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi
continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau
conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative.
Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind
construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății
evaluate.
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Utilizare
analizata

Criterii CMBU
Permisă legal

Posibilă fizic

Fezabilă
financiar

Maxim
profitabilă

Agricola

Nu

Nu

Da

Nu

Comerciala

Da

Da

Da

Nu

Industriala

Da

Da

Da

Da

Rezidentiala

Da

Da

Da

Nu

Concluzie CMBU: Industriala

4.2. Valoarea terenului

Metoda comparaţiilor directe.
În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este comparată
cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de ofertă sunt
cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un proces de comparare
pentru a demonstra preţul probabil la care proprietatea evaluată ar fi vândută, dacă este
oferită pe piaţă.
Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este
cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului.
Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat anunţuri cu
terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila.
Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 6.2.1.
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4.4. Calificarea evaluatorilor
Ec. Iulian-Cosmin Androniu
Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti,
Facultatea de Comerţ, promoţia 1999.
Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii
Danubius din Galaţi.
Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare şi membru
titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr.
6989.
Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2021 Allianz Ţiriac Asigurări
S.A..
Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea
„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”
Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi
Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009;
Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi
Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009.
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4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii)

•

după cunoştinţele evaluatorului

informaţiile prezentate In raport sunt

adevărate si corecte;
•

analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe informaţiile
prezentate in raport;

•

evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata;

•

tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea raportata;

•

evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu standardele
profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul;

•

evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară

•

nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta
profesionala pentru elaborarea raportului.
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5. CONCLUZII

5.1. Alegerea valorii finale

Reconcilierea valorii finale:
Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin piaţă este:
43100 lei echivalent a 8760 euro (10,77 lei/mp echivalent a 2,19 euro/mp)
Nu se aplică altă metodă conform GEV 630 art 37 şi 104.
Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea de piaţă
estimată a proprietăţii teren din Oprișenești, T178, P1538/3-incinta fost CAP, CF78906,
(4.000 mp), jud. Brăila, proprietatea Municipiului Brăila – domeniul privat, este de:
43100 lei echivalent a 8760 euro (10,77 lei/mp echivalent a 2,19 euro/mp)

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare
sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie de calitatea
persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea
fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA).

Data întocmirii: 08.07.2021
Data evaluării: 15.06.2021
Expert Evaluator
Membru Titular A.N.E.V.A.R.
ec. Iulian-Cosmin Androniu
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6. ANEXE

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării
Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare
Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului
economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul
necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.
Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului
subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte.
Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor
de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.
Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la
data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere
adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au
acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o
valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi care
nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă.
Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.
Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de
proprietatea imobiliară.
Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere,
dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt
separabile.
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin proprietăţile
sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi beneficii
economice proprietarului său.
Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau
o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri din chirii
sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:
(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru

scopuri administrative; sau
(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele
efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie de un
participant tipic pe piaţa, la data evaluării.
Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară
desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă
potenţialul comercial pentru acea afacere.
Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală a
acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, cum ar
fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent ataşate
clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură funcţionarea unei
clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului.
Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.
Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un
proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare.
Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între
părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele acelor
părţi.
Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ,
care au valoare numai pentru un cumpărător special.
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o
tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare
în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a
două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare
decât suma valorilor separate
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6.2. Calculele evaluării

ANEXA NR. 6.2.1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)
Elemente de comparatie

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Suprafata
Pret (oferta/vanzare) (Eur)
Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)
Ajustare pentru negociere
Valoarea corectiei (Euro/mp)

4.000,00

2000
18.297

7815
70.335

2605
15.000

9,1
-15%
-1,37

9,0
-15%
-1,35

5,8
-15%
-0,86

7,78

7,65

4,89

Pret ajustat pentru negociere

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea comparabilelor la
posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare corespund marje de negociere
mai mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -15%, pe baza informaţiilor obţinute de la agenţiile
imobiliare locale.
Drepturi de proprietate
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)
Pret corectat

partial

integral

integral

integral

constructie
alt proprietar

-30%
-2,74
5,03

-30%
-2,70
4,95

-30%
-1,73
3,17

Drepturile de properietate ale comparabilelor cu cele ale subiectului sunt de obicei drepturi de proprietate depline, iar în
acest caz sunt necesare corectii pentru existenta unei constructii de -30%.
Condiţii de finanţare
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)
Preţ corectat (EURO)

La piaţă

La piaţă

La piaţă

La piaţă

0%
0,00
5,03

0%
0,00
4,95

0%
0,00
3,17

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată (de ex, o
proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz aceste corectii sunt nule.
Conditii vanzare
Valoarea corectiei (%)
Valoarea corectiei (Euro/mp)

Independent

Pret corectat

Indep.

Indep.

Indep.

0%
0,00

0%
0,00

0%
0,00

5,03

4,95

3,17

Conditiile de vanzare reflecta motivatia cumparatorului si a vanzatorului. In cazul nostru exista conditii similare de
tranzactionare. Nu sunt necesare corectii.
Conditii de piata

<3luni

<3luni

<3luni

Valoarea corectiei (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corectiei (Euro/mp)

-0,50

-0,50

-0,32

Preţ corectat (EURO)

4,53

4,46

2,85

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor. În acest caz sunt necesare corectii de -10%. Datorate actualelor conditii
ale pietei imobiliare datorate masurilor speciale de combatere a pandemiei de COVID19. (corecții estimate cf. pietei
imobiliare locale).
Localizare

Oprisenesti

Superiror

Superiror

Superiror

periferic

-15%

-15%

-10%

Valoarea corectiei (Euro/mp)

-0,68

-0,67

-0,29

Pret corectat

3,85

3,71

2,53

Valoarea corectiei (%)

Depind de localizarea amplasamentelor. Comp C1 si C2 o corectie de -15% si C3 corectie de -10%. (corecții estimate cf.
pietei imobiliare locale).
Acces
Valoarea corectiei (%)
Raport de evaluare
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Valoarea corectiei (EUR/mp)

0,00

0,00

0,00

Pret corectat

3,85

3,71

2,53

Nu sunt necesare corectii
Destinatia (utilizarea terenului)

rezd

rezd

rezd

Valoarea corectiei (%)

inds/agricol

-10%

-10%

-10%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

-0,38

-0,37

-0,25

Pret corectat

3,46

3,34

2,28

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala). Destinatia este agricola se aplica o corectie de -10%.
(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale)
Utilitati

superior

superior

similar

Valoarea corectiei (%)

electricitate

-10%

-10%

-5%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

-0,35

-0,33

-0,11

3,12

3,01

2,17

Pret corectat

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan). C1 si C2 o corectie de -10%, C3 o corectie de -5%.
(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale)
Dimensiuni

4.000,00

2.000

7.815

2.605

1%

-1%

1%

Valoarea corectiei (EUR/mp)

0,03

-0,03

0,02

Pret corectat

3,15

2,98

2,19

Corectie procentuala

Apreciem o corecție de 1% pentru C1 , iar pt C2 o corectie de -1% si C3 o corectie de 1% . (corecții estimate cf. pietei
imobiliare locale)
Altele

nu este cazul

Corectie procentuala
Valoarea corectiei (EUR/mp)
Pret corectat

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

0%
0,00

0%
0,00

0%
0,00

3,15

2,98

2,19

4,69

4,60

2,72

51,26%

51,10%

47,21%

2,19

EUR/mp

4,9188

lei

Nu sunt necesare corectii
Total corectie bruta
total corectie bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

Curs euro
S teren/mp

4.000,00

8.760 €

43.100 lei

Sursa:

COMP 1

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-IDetnkV.html#e875104115

COMP 2

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-iancaIDm4va.html#e875104115

COMP 3

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-ianca-jud-brailaID9trJ7.html#e875104115
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6.3. Informaţii de piaţă
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6.4. Actele evaluării

Raport de evaluare

45 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

46 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

47 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

48 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

49 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

50 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

51 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

52 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

53 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

54 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

55 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

56 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

57 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

Raport de evaluare

58 | P a g i n ă

Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin

6.6. Foto
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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 R Â R E A Nr.48
din 29 iulie 2021
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
iulie 2021;
Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.104/2021, potrivit căruia în fila de buget a obiectivului
propus pentru cofinanțare trebuie prevăzută atât suma alocată din bugetul local, cât și cea
alocată de la bugetul județean, fapt care necesită rectificarea bugetului local;
►adoptarea Hotărârilor Consiliului Local nr.45 și 47 din 29.07.2021 privind asocierea
Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul Județean pentru
cofinanțarea și realizarea unor obiective noi de investiții, potrivit cărora sunt propuse a se
accesa sume de la bugetul județului pentru cofinanțarea acestora, sume care trebuie cuprinse
în bugetul local la capitolele de venituri și cheltuieli aferente;
►necesitatea efectuării unor tratamente rapide și eficiente împotriva țânțarilor, căpușelor
și a altor insecte în zona numeroaselor spații de joacă, a parcurilor și a altor spații verzi,
precum și pentru protecția pomilor fructiferi, pentru care sunt necesare soluții de calitate cu
un grad scăzut de toxicitate, precum și echipamente/atomizoare performante, date fiind și
suprafețele mari care necesită tratamente repetate;
►economiile înregistrate la unele obiective de investiții, mai cu seamă la cel privind
reabilitarea suprafeței de joc a Stadionului orășenesc «Ștefan Vrăbioru», precum și ca urmare
a asocierilor precizate anterior, care face posibilă redirecționarea veniturilor excedentare/
suplimentare către alte investiții, cu precădere pentru achiziționarea unui atomizor de înaltă
calitate, precum și pentru instalarea sistemului de iluminat nocturn la Stadionul «Alexandru
Ciocârlan» din satul Plopu, sistem care să permită cel puțin efectuarea antrenamentelor ferite
de canicula din timpul zilei ce se acutizează de la an la an și care se manifestă în cea mai
mare parte a perioadei competiționale, dar care va avea și un efect pozitiv asupra sănătății
sportivilor celor două cluburi locale care dispută etapele competiționale pe acest stadion;
►adresa nr.3190/13.07.2021 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul
Ianca, prin care se solicită alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pentru dotarea
laboratorului de informatică cu calculatoare și alte echipamente informatice, precum și suma
de 80.000 lei pentru reparații curente la acoperișul clădirii Școlii Gimnaziale din structura
Liceului;
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►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu detaliile/
soluțiile de rectificare bugetară, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 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 şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.27/15.04.2021, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma totală de 499.000 lei veniturile din capitolul 43.02.39-subvenții
acordate în baza contractelor de asociere a Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul
Brăila prin Consiliul Județean, venituri repartizate pe următoarele capitole de cheltuieli:
a^1-suma de 255.000 lei în capitolul 84.02.03.71.03-transporturi, active nefinanciare,
reparații pentru cofinanțarea obiectivului nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat
Plopu», în completarea sumei de 346.000 lei alocată de la bugetul local, modificându-se
corespunzător datele financiare și finanțatorii obiectivului înscris la pct.5 din Anexa nr.4 la
Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021, denumită în continuare H.C.L.nr.27/2021,
privind aprobarea bugetului local și a Programului de investiții pe anul în curs;
a^2-suma de 244.000 lei în capitolul 51.02.01.03.71.03-autorități publice, active
nefinanciare, reparații, pentru cofinanțarea obiectivului nou de investiții «Reabilitare termică
corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu», în
completarea sumei de 374.000 lei alocată de la bugetul local, modificându-se corespunzător
datele financiare și finanțatorii obiectivului înscris la pct.6 din Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/2021
privind aprobarea bugetului local și a Programului de investiții pe anul în curs;
b)-din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu suma
de 95.000 lei cheltuielile din capitolul 84.02.03.71.01.02-transporturi, mașini, echipamente și
mijloace de transport, pentru achiziția unui atomizor-nebulizant și sistem aerosol termofug;
c)-din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu suma
de 215.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.05.01.71.01.30-cultură, sport, alte mijloace fixe,
pentru achiziția și instalarea sistemului de iluminat nocturn la Stadionul «Alexandru
Ciocârlan» din satul Plopu;
d)-cheltuielile din capitolul 51.02.01.03.20.01.30-administrație publică, alte cheltuieli cu
bunuri și servicii, se diminuează cu suma de 10.000 lei și se repartizează pe alte capitole de
cheltuieli, astfel:
d^1-suma de 6.000 lei în capitolul 67.02.03.06.20.01.30-cultură, alte bunuri și servicii
pentru întreținere si funcționare, pentru prestări de servicii în vederea organizării unor
activități artistice la Casa de cultură;
d^2-suma de 4.000 lei în capitolul 70.02.50.20.30.30-locuințe, servicii și dezvoltare, alte
cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru lucrări de cadastru sistematic;
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(2) Programul principalelor lucrări publice și achiziții pe anul în curs, finanțate din fondul
de dezvoltare din anii precedenți-Anexa nr.4 la H.C.L.nr.27/2021, actualizat cu modificările și
completările aprobate potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Din fondul de dezvoltare aferent anilor precedenți-cont 98.02, se majorează cu
suma de 120.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.04.02.71.01.30-învățământ active
nefinanciare, alte active fixe, pentru dotarea laboratorului de informatică al Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» cu calculatoare/echipamente informatice.
(2) Se diminuează cu suma de 80.000 lei cheltuielile din capitolul 84.02.03.20.01.09transporturi, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, majorându-se cu aceeași
sumă cheltuielile materiale din capitolul 65.02.04.02.20.02 pentru reparații curente la
acoperișul clădirii Școlii Gimnaziale din structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se rectifică corespunzător bugetul
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu».
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă
autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021.
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 Regulamentul privind finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2021, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.104/2021, s-a prevăzut obligativitatea ca în fila de buget a
obiectivului de investiții propus pentru cofinanțare să fie prevăzută atât suma alocată din
bugetul local, cât și cea alocată de la bugetul județean, fapt care necesită inevitabil
rectificarea bugetului local;
Apoi, având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr.45 și 47 din 29.07.2021 privind
asocierea Orașului Ianca cu Județul Brăila pentru cofinanțarea și realizarea unor obiectivele
noi de investiții, potrivit cărora sunt propuse a se accesa sume de la bugetul consiliului
județean pentru cofinanțarea acestora, obligă de asemenea la înscrierea lor în bugetul local
pe capitolele de venituri și cheltuieli aferente, deci tot prin rectificare bugetară;
Având în vedere economiile înregistrate la unele obiective de investiții, în special la cel
privind reabilitarea suprafeței de joc la Stadionul orășenesc «Ștefan Vrăbioru», precum și ca
urmare a asocierilor precizate anterior, se impune redirecționarea veniturilor
excedentare/suplimentare astfel realizate către alte investiții, cu precădere pentru
achiziționarea și instalarea unui sistem de iluminat nocturn la Stadionul «Alexandru

Ciocârlan» din satul Plopu, care să permită cel puțin efectuarea antrenamentelor ferite de
canicula din timpul zilei care se acutizează de la an la an și care se manifestă în cea mai
mare parte a perioadei competiționale, dar care va avea și un efect pozitiv asupra sănătății
sportivilor din cele două cluburi locale care dispută etapele competiționale pe acest stadion;
După care, dată fiind necesitatea efectuării unor tratamente rapide și eficiente împotriva
țânțarilor, căpușelor și a altor insecte în zona numeroaselor spații de joacă, a parcurilor și a
altor spații verzi, precum și pentru protecția pomilor fructiferi, pentru care sunt necesare
soluții/insecticide de calitate cu un grad scăzut de toxicitate, trebuie în sfârșit să alocăm și
sumele necesare achiziționării unor echipamente/atomizoare performante, date fiind și
suprafețele mari care necesită tratamente repetate;
Tot așa, trebuie să avem în vedere și adresa nr.3190/13.07.2021 a Liceului Teoretic
«Constantin Angelescu» din orașul Ianca, prin care se solicită alocarea sumei de 120.000 lei
de la bugetul local pentru dotarea laboratorului de informatică cu calculatoare și alte
echipamente informatice, precum și suma de 80.000 lei pentru reparații curente la acoperișul
clădirii Școlii Gimnaziale din structura Liceului;
În fine, ținând cont și de necesitatea redistribuirii unor sume în cadrul capitolelor de
cheltuieli pe a asigura finanțarea unor acțiuni în partea de funcționare a bugetului local, așa
cum se arată în raportul serviciului financiar contabil, vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

