
 

 

 

 

 
 

 

                                                      
                                                                  D I S P O Z I Ţ I A  Nr.368 
                                                                    din 18 iulie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022 
 
      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; 
 
                                                                     D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022, ora 1500, 
care se va organiza la sediul autorității deliberative, având următorul proiect al ordinii de zi: 
      1.-Proiect de hotărâre nr.44 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;     
      2.-Proiect de hotărâre nr.45 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.46 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de 
investiții «Execuție lucrări pentru modernizare Casa de cultură, parc, parcări și străzi din proximitatea Casei 
de cultură din orașul Ianca», după atribuirea contractelor de execuție lucrări; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.47 privind prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri din 
domeniului public administrat de consiliul local, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de 
protecție catodică a conductelor de gaze naturale, Societății Engie România S.A.-operatorul zonal al 
serviciului public de distribuție a gazelor naturale; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 
      5.-Diverse. 
      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele serviciilor de specialitate 
și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin 
aplicația https://web.whatsapp.com, iar președinților comisiilor de specialitate și în format letric. 
      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri la secretarul general al orașului, până la data de 25 iulie 2022, ora 1600. 
      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 26 iulie 2022-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 al orașului. 
 
        P R I M A R,                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                              Alexandru STERIAN                           

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
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                                                            P R O I E C T  
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.44 
                                                       din 28 iulie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iulie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
iulie 2022; 

      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 Regula-
mentului 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;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Romeo CIORTAN este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iulie 2022, 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 cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) 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 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 
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                                             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 2022 

 
      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 local Romeo Ciortan să fie ales președinte de ședință 

pentru luna iulie 2022.  

 
                                                         Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 

 R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



 

 

 

 
 
 

                                                                   P R O I E C T 
                                                          H O T Ă R Â R E A  Nr.45 
                                                                 din 28 iulie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Decizia nr.4/05.07.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind 
repartizarea suplimentară pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2022, potrivit 
căreia orașului Ianca i s-a alocat suma de 9.000 lei pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat; 

      ►adresa nr.3445/05.07.2022 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin care se solicită 
alocarea sumei de 143.200 lei de la bugetul local, în completarea sumei alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      ►adresele nr.2269/27.06.2022 și nr.2623/20.07.2022 ale Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», privind necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al acestei unități de 
învățământ, pentru redistribuirea unor sume în cadrul capitolelor de cheltuieli, dar și ca urmare a 
realizării unor venituri suplimentare din donații și sponsorizări față de cele prognozate la aprobarea 
bugetului pe anul în curs;  

      ►raportul nr.15928/05.07.2022 al compartimentului cultură-sport, privind necesitatea 
actualizării valorii premiilor/stimulentelor financiare care pot fi acordate sportivilor și elevilor care au 
obținut/obțin rezultate/performanțe/medalii la diferite competiții naționale și internaționale; 

      ►raportul nr.16472/20.07.2022 al serviciului financiar contabil cu detaliile/soluțiile de rectificare 
bugetară pe anul în curs; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.57 alin.(4^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.3 și art.67 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) 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 ulterioare; 
 
                                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 
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      a)-se majorează cu suma de 9.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa 
pe valoarea  adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
din care 5.700 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 3.300 pentru Liceul Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», cu următoarele influențe: 

Alineat 
Liceul Teoretic  

Constantin Angelescu 
Liceul Tehnologic 
Nicolae Oncescu 

Total 

20.01.01 Furnituri birou -3.000 -6.700 -9.700 
20.01.02 Materiale de curățenie 0 -5.500 -5.500 
20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică 20.000 0 20.000 
20.01.04 Apa, canal, salubritate 10.000 0 10.000 
20.01.05 Carburanți și lubrifianți 3.000 0,00 3.000 
20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet -2.000 -3.500 -5.500 
20.01.09 Materiale și prestări servicii cu           
caracter funcțional 

0 -27.313 -27.313 

20.01.30  2.000 0 2.000 
20.05.30 Obiecte de inventar -10.000 29.000 19.000 
20.02 Reparații curente 5.700 -105.287 -99.587 
20.06.01 Deplasări 1.500 -1.000 500 
20.13 Pregătire profesională 0 -4.000 -4.000 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii -21.500 0 -21.500 
71.01.01 Construire gard aluminiu 0 112.000 112.000 
71.01.30 Amenajare spații verzi  0 15.600 15.600 
Influențe buget  5.700 3.300 9.000 

      b)-se diminuează cu suma de 150.000 lei cheltuielile din capitolul 67020330203030 - alte servicii 
culturale, alte cheltuieli cu bunuri si servicii, alocată pentru organizarea Zilelor Orașului Ianca, sumă 
care se redistribuie după cum urmează:   

      b^1)-120.000 lei în capitolul de cheltuieli 51020103 710101 - autorități executive, construcții, în 
vederea realizării obiectivului de investiții «Construire garaj I.S.U.-Garda 2 Ianca»; 

      b^2)-25.000 lei în capitolul de cheltuieli 67020501203030 - servicii recreative și sportive, alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea sportivilor/elevilor, precum și antrenorilor/profesorilor 
îndrumători care au obținut/obțin rezultate remarcabile/medalii la diferite competiții naționale și 
internaționale; 

      b^3)-5.000 lei în capitolul de cheltuieli 650204 200109 - învățământ secundar, materiale și 
prestări de servicii cu caracter funcțional, pentru Școala Perișoru aflată în structura Liceului Teoretic 
«Constantin Angelescu»; 

      Art.2.-(1) Bugetul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.8/24.02.2022, se modifică după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 35.000 lei veniturile din capitolul 65.10.37.2E.01-donații și 
sponsorizări și cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 65.10.20.05.30-alte obiecte de inventar, 
pentru dotarea cu mobilier și echipamente specifice a laboratorului de practică în specializarea 
industrie alimentară și turism; 

      b)-se diminuează cu suma de 10.000 lei cheltuielile din capitolul 65.10.20.01.30-alte bunuri și 
servicii pentru întreținere și funcționare și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 
65.10.20.05.30-alte obiecte de inventar; 

      (2) Bugetul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», rectificat potrivit alin.(1), este prevăzut în 
anexa la prezenta hotărâre. 
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      Art.3.-Programul principalelor lucrări  publice si achiziţii finanţate din fondul de dezvoltare pentru 
anul 2022, prevăzut în Anexa nr.4a la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se completează 
corespunzător cu următoarele obiective: 

      a)-«Construire garaj I.S.U.-Garda 2 Ianca», finanțat din bugetul local în limita sumei de 120.000 
lei; 

      b)-«Construire gard aluminiu Școala Sărățeni», aflată în structura Liceului Tehnologic «Nicolae 
Oncescu», finanțat din bugetul local în limita sumei de 112.000 lei; 

      c)-«Amenajare spații verzi în incintele Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» și Școlii Sărățeni, 
finanțat din bugetul local în limita sumei de 15.600 lei; 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și 
directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat, care vor opera rectificările în bugetele proprii 
potrivit art.1-3, prin serviciile de specialitate din subordine.    

      Art.5.-(1) Valoarea premiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.39/29.06.2006, care pot 
fi acordate sportivilor și antrenorilor, elevilor și profesorilor îndrumători, precum și artiștilor/formațiilor 
artistice și coregrafilor care au obținut/obțin performanțe/medalii la diferite competiții naționale și 
internaționale, se actualizează după cum urmează: 

Locul ocupat/ 
Medalia obținută 

Campionatele 
Naționale (Euro) 

Campionatele 
Europene (Euro) 

Campionatele 
Mondiale (Euro) 

Olimpiade 
(Euro) 

Locul I/Aur 800 1.200 2.000 2.100 
Locul II/Argint 700 1.100 1.900 2.000 
Locul III/Bronz 600 1.000 1.800 1.900 
      (2) Valoarea premiilor acordate antrenorilor, profesorilor îndrumători sau coregrafilor, reprezintă 
50% din valoarea premiilor acordate sportivilor, elevilor sau artiștilor, după caz. 

      Art.6.-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 în curs 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să 
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi 
documentaţia anexată; 

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

      Prin Decizia nr.4/05.07.2022, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila a repartizat 
suplimentar pe unităţi a administrativ teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local pe anul 2022, iar orașului Ianca i s-a 
alocat suma de 9.000 lei pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; 

      Apoi, prin adresa nr.3445/05.07.2022, Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» a solicitat 
alocarea sumei de 143.200 lei de la bugetul local, în completarea sumei alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare, însă execuția 
bugetară la această dată nu ne permite decât alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanțarea unor 
cheltuieli materiale la Școala Perișoru aflată în structura Liceului;  

      După care, prin adresele nr.2269/27.06.2022 și nr.2623/20.07.2022, Liceul Tehnologic 
«Nicolae Oncescu» a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei unități de 
învățământ, pentru redistribuirea unor sume în cadrul capitolelor de cheltuieli, dar și ca urmare a 
realizării unor venituri suplimentare din donații și sponsorizări față de cele prognozate la 
aprobarea bugetului pe anul în curs;  

      În fine, compartimentul cultură-sport, a propus actualizarea valorii premiilor stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.39/ 29.06.2006, care pot fi acordate sportivilor și antrenorilor, 
elevilor și profesorilor îndrumători, precum și artiștilor/ formațiilor artistice care au obținut/obțin 
performanțe/medalii la diferite competiții naționale și internaționale; 

      Cu precizarea că detaliile/soluțiile de rectificare bugetară pe anul în curs se regăsesc în 
raportul serviciului financiar contabil din aparatul propriu, vă rog să fiți de acord cu adoptarea 
hotărârii în forma prezentată. 

                                                       Vă mulţumesc ! 
 
                                                            P R I M A R  
 

  
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



















































 

 

 

 

 
 

 

 Nr.16590 /25.07.2022 
 
 
 
                                                                C Ă T R E, 
                                      CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 
     

      Prin Legea nr.243/2022, intrată în vigoare pe data de 24 iulie 2022, a fost aprobată 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor  şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, act 
normativ atât de mult așteptat de către beneficiarii contractelor de lucrări sau de prestări 
servicii, care se aflau în situația de a renunța la aceste contracte pentru că nu se puteau 
încadra în costuri din cauza creșterii galopante a prețurilor în toate domeniile; 

      Dat fiind faptul că și valorile din cele două contracte atribuite recent pentru lucrările la 
Casa de cultură și Parcul orășenesc, care fac obiectul Proiectului de Hotărâre nr.46, vor face 
obiectul ajustării potrivit actului normativ menționat mai sus, astfel că indicatorii tehnico 
economici rezultați după licitație și care trebuiau aprobați acum nu mai sunt de actualitate;  

      În temeiul prevederilor art.137 alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, 
potrivit cărora scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se face numai cu acordul 
iniţiatorului; 

      Vă aduc la cunoștință că sunt nevoit să retrag de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului 
Local din data de 28 iulie 2022 Proiectul de hotărâre nr.46 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Execuție lucrări pentru modernizare Casa 
de cultură, parc, parcări și străzi din proximitatea Casei de cultură din orașul Ianca», Loturile 
1 și 2, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, urmând a reveni după 
ajustarea acestora, astfel încât beneficiarul să se poată încadra în noile costuri și să finalizeze 
acest obiectiv de investiții. 

                               

                                               Vă mulțumesc pentru înțelegere! 

 
                                                             P R I M A R, 

 
 

                                                      Fănel George CHIRIŢĂ 
     

    R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BRĂILA 
   ORAŞUL IANCA 

   P R I M A R 

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

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 
 
 
 

P R O I E C T 
H O T Ă R Â R E A   Nr.47 

din 28 iulie 2022 
 

privind: prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri din domeniului public administrat de consiliul 
local, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a conductelor de gaze 
naturale, Societății Engie România S.A.-Operatorul zonal al serviciului public de distribuție a gazelor naturale 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, convocat de îndată în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 
2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.136/06.06.2022 a Societății Engie România S.A., Operatorul zonal al serviciului public de 
distribuție a gazelor naturale, prin care se solicită prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractelor de 
concesiune nr.15616A și nr.15616B din data de 15.08.2007, având ca obiect două terenuri aparținând 
domeniului public administrat de consiliul local, fiecare în suprafață de 1 mp, pe care sunt amplasate 
instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a conductelor de gaze naturale;   
      ►dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și 
completările ulterioare;   
      ►dispoziţiile art.306 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism-cadastru cu studiul de 
oportunitate, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractului de concesiune nr.15616A/ 
15.08.2007, având ca obiect terenul în suprafață de 1 mp aparținând domeniului public administrat de 
consiliul local, situat în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.2, pe care este amplasată instalația aferentă stației de 
protecție catodică a conductei de distribuție a gazelor naturale. 
      Art.2.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractului de concesiune nr.15616B/ 
15.08.2007, având ca obiect terenul în suprafață de 1 mp aparținând domeniului public administrat de 
consiliul local, situat în satul Perișoru-zona DJ Ianca-Bordei Verde, pe care este amplasată instalația aferentă 
stației de protecție catodică a conductei de distribuție a gazelor naturale.   
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile de urbanism-
cadastru și financiar-contabil.   
      Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și 
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

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

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 
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                                               REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 

hotărâre privind: prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri din domeniului public 

administrat de consiliul local, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție 

catodică a conductelor de gaze naturale, Societății Engie România S.A.-operatorul zonal al 

serviciului public de distribuție a gazelor naturale 

 

      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul 

de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată; 

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

      Prin adresa nr.136/06.06.2022, Societatea Engie România S.A.-Operatorul zonal al serviciului 

public de distribuție a gazelor naturale, a solicitat prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractelor 

de concesiune nr.15616A și nr.15616B din data de 15.08.2007, având ca obiect două terenuri 

aparținând domeniului public administrat de consiliul local, fiecare în suprafață de 1 mp, pe care sunt 

amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a conductelor de gaze naturale;   

      Solicitarea se întemeiază pe dispoziţiile art.12 și art.138 alin.(2) lit.d) din Legea energiei electrice şi 

a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că astfel de terenuri 

se atribuie direct operatorilor din sistemul energiei electrice și gazelor naturale, ba chiar și gratuit, însă 

în cazul de față s-a stabilit o redevență anuală, completată de taxa pe teren;         

      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, astfel încât să se 

treacă efectiv la finanțarea și implicit executarea lucrărilor la aceste obiective. 

       
 

                                                             Vă mulţumesc ! 
 
                                                                P R I M A R  
 

  
                                                       Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



                                                

RAPORT 

 

 

 

        Având în vedere proiectul de hotărâre : prelungirea termenelor de 
concesionare a unor terenuri din domeniului public administrat de consiliul local, 
pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a 
conductelor de gaze naturale, Societății Engie România S.A.-Operatorul zonal al 
serviciului public de distribuție a gazelor naturale serviciul de urbanism-cadastru 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului raportează următoarele: 
     Inițierea  acestui proiect de hotărâre s-a făcut urmare adresei 
nr.136/06.06.2022 a Societății Engie România S.A., Operatorul zonal al 
serviciului public de distribuție a gazelor naturale, prin care se solicită 
prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractelor de concesiune nr.15616A și 
nr.15616B din data de 15.08.2007, având ca obiect două terenuri aparținând 
domeniului public administrat de consiliul local, fiecare în suprafață de 1 mp, pe 
care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a 
conductelor de gaze naturale.   
      În baza Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.07.2007 s-au încheiat 
Contractele de concesiune nr.15616 A/15.08.2007 și nr.15616 B/15.08.2007  
pentru teren din domeniul public al orașului în suprafață de 1 mp fiecare, pe o 
perioadă de 10 ani, pe care concesionarul  S.C. Distrigaz Sud S.A. (actuala 
ENGIE România S.A.) a înființat Stația de protecție catodică a conductei GN din 
zona D.J. Ianca-Bordei Verde și Stația de protecție catodică a conductei GN de 
pe strada Sărățeni, din zona fostei Grădinițe nr.1.  
        Prin Hotărârea Consiliului local nr.51/29. 06.2017 și Actele adiționale 
nr.1/19.07.2017,  s-a prelungit termenul de concesiune al terenului cu jumătate 
din perioada inițială  respectiv până  la data de 15.08.2022. 
       
       
       Temeiul legal îl constituie : dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările 
ulterioare;dispoziţiile art.306 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 
                                    SERVICIUL URBANISM CADASTRU, 

                                   DOGARESCU MIOARA 
 
                                                           



                                                                    
 
                                            
 

STUDIU  DE OPORTUNITATE 
 
 
     Întocmit potrivit  O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ urmare adresei 
nr.136/06.06.2022 a Societății Engie România S.A., Operatorul zonal al serviciului 
public de distribuție a gazelor naturale, prin care se solicită prelungirea pe o perioadă de 
15 ani a Contractelor de concesiune nr.15616A și nr.15616B din data de 15.08.2007. 
 
      DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA BUNULUI CONCESIONAT 
            La această dată se află în derulare Contractele de concesiune nr.15616A și 
15616B/15.08.2007 încheiate cu S.C. Distrigaz Sud S.A. (actuala ENGIE România 
S.A.) având ca obiect terenuri aparținând domeniului public administrat de consiliul 
local, fiecare în suprafață de 1 mp, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor 
de protecție catodică a conductelor de gaze naturale: Stația de protecție catodică a 
conductei GN din zona D.J. Ianca-Bordei Verde și Stația de protecție catodică a 
conductei GN de pe strada Sărățeni, din zona fostei Grădinițe nr.1.  
    MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC,FINANCIAR SOCIAL ȘI DE 
MEDIU,CARE JUSTIFICĂ CONCESIUNEA 
            -legislativ: dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;dispoziţiile art.306 alin.(3) din 
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          - de ordin economic – se vor obţine fonduri la bugetul local din  redevență 
          - de ordin social – protejarea sistemului de distribuție a gazelor naturale 
împotriva coroziunii și asigurarea furnizării gazelor naturale în condiții de siguranță. 
          - de mediu – se vor respecta condițiile impuse în Acordul de mediu. 
      NIVELUL REDEVENȚEI       
             Redevenţa  anuala se va indexa anual in funcţie de rata inflaţiei,pe baza datelor 
comunicate de Direcţia Regionala de Statistica Brăila si se plăteşte la termenele 
prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a 
redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru 
creanţele bugetare 
        DURATA ESTIMATĂ A  CONTRACTELOR  
          Terenul se concesionează pe o perioadă de 15 ani, perioadă necesară menținerii în 
funcțiune a sistemelor de protecție catodică necesară și obligatorie pentru asigurarea 
furnizării gazelor naturale în condiții de siguranță. 
 
                                    Serviciul Urbanism-Cadastru, 
                                           Dogărescu Mioara 
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