ROMÂNIA
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COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.306 PRIMAPRIMA
din 05 iunie 2020

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9
iunie 2020.

PRIMĂRIA
Primarul oraşului Ianca, judeţul
Brăila; ORAŞULUI IANCA
Având în vedere:
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de executat
la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, coroborată cu necesitatea accesării
cu celeritate a fondurilor de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor la lucrările executate până
la data de 31 mai 2020, precum și în continuare până la finalizarea acestora;
►prevederile art.34 alin.(2) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) şi
alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9
iunie 2020, ora 900, care se va organiza și desfășura în format electronic, având următorul proiect
al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului
2020, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică;
-iniţiator: primar; -raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă;
-aviz: comisia de specialitate nr.2
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin
aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-(1) Președintele comisiei de specialitate nr.2 va organiza și desfășura ședința pentru avizarea
proiectului de hotărâre până pe data de 9 iunie 2020 ora 830.
(2) În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic pentru adoptarea hotărârii
consiliului local, prin grija secretarului general al orașului se va transmite tuturor consilierilor locali
modelul scris al buletinului de vot..
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 9 iunie 2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, la obiectivul nou
de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul
Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 iunie 2020;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor economici
actualizați la nivelul anului 2019, pentru organizarea licitației publice de atribuire a contractului de
lucrări rest de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a fostului constructor
și rezilierii contractului de lucrări;
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de
executat la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a;
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv
ale art.10 alin.(7) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.nr.1851/2013,
republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.10 alin.(4) și (7) 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;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă-cu Devizul General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
precum și avizul comisiei de specialitate nr.2 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) 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 actualizați la nivelul anului 2020, după
finalizarea procedurilor de achiziţie publică, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a-II-a, conform Anexei - Deviz General care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului actualizat la nivelul anului 2020, incluzând și decontările
anterioare, este de 15.519.537,25 lei, din care suma de 14.867.263,16 lei de la bugetul de stat și
suma de 652.274,09 lei de la bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
(3) Valoarea totală a lucrărilor rest de executat la nivelul anului 2020 este de 14.414.704,97 lei,
din care suma de 13.838.392,65 lei (C+M) de la bugetul de stat și suma de 576.312,32 lei de la
bugetul local, toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.2.-Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a obiectivului nou de investiții ‹‹Reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 652.274,09
lei, din care suma de 576.312,32 lei reprezintă valoarea lucrărilor rest de executat în anul 2020,
precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării lucrărilor.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului Ianca, prin serviciile de specialitate din subordine.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din 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.54/09.06.2020
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REFERAT
DE APROBARE
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la
nivelul anului 2020, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Târlele
Filiu, orașul
Ianca, județul
Brăila››, după finalizarea
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
procedurilor de achiziţie publică.
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 comisiilor 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:
Așa cum vă spuneam și la adoptarea H.C.L. nr.28/26.03.2020, în anul 2012 am început
în orașul Ianca implementarea unui proiect ce viza reabilitarea infrastructurii de drumuri,
șosele, trotuare și spații verzi, intitulat ‹‹Modernizarea spaţiilor publice urbane şi a spaţiilor
verzi în U.A.T. Oraș Ianca››, concretizându-se prin asfaltarea tuturor străzilor din orașul Ianca
și satele aparținătoare Plopu, Perișorul, Oprișenești și Gara Ianca, finalizată în anul 2014;
După care, la finele anului 2016, am mai implementat încă un proiect ce a vizat
dezvoltarea acestei infrastructuri și anume asfaltarea a două drumuri comunale, titlul
proiectului fiind ‹‹Modernizarea infrastructurii D.C. 35 Berlești-Perișoru și D.C. 36 PerișoruTîrlele Filiu››;
Pentru a finaliza această reabilitare a infrastructurii rutiere din orașul Ianca și satele
aparținătoare, tot în anul 2016 am mai promovat iarăși un proiect în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, intitulat
‹‹Reabilitarea rețelei de străzi interioare în satele Berlești și Tîrlele Filiu››;
În acest scop am întocmit documentația tehnico-economică, aprobată prin H.C.L.nr.73/
2016, potrivit căreia bugetul total al proiectului era de 15.525.008 lei-inclusiv TVA, din care
suma de 15.093.983 lei de la bugetul de stat și suma de 431.025 lei de la bugetul local;
După care, odată cu reducerea TVA de la 20% la 19% de la data de 1 ianuarie 2017, am
actualizat și am aprobat prin H.C.L.nr.2/19.01.2017 indicatorii tehnico economici ai acestui
obiectiv, bugetul total al proiectului fiind atunci de 15.397.098 lei, din care suma de
14.968.202 lei de la bugetul de stat și suma de 428.896 lei de la bugetul local (toate sumele
incluzând TVA), în urma căruia s-a semnat Contractul de finanțare nr.425/10714/ianuarie
2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
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Am derulat apoi procedurile de achiziție publică, în urma cărora contractul de lucrări a
fost atribuit Societății Comerciale Oyl Company S.R.L. Slobozia, cu valoarea finală de
12.594.455,72 lei cu TVA, din care suma de 12.188.494,72 lei de la bugetul de stat și suma
de 405.961 lei de la bugetul local;
Odată cu adoptarea O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, prin care a crescut de la 1.900 lei la
3.000 lei salariul minim pe economie, s-a impus din nou actualizarea și aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai acestui obiectiv, așa cum prevede art.10 alin.(5) și (7) din Normele
metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate
prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013. Noua valoare a obiectivului, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr.16/28.02.2019, a fost de 13.292.749,11 lei din care suma de
12.880.393,11 lei de la bugetul de stat și suma de 412.356 lei de la bugetul local, toate sumele
fiind cu T.V.A.;
În fine, urmare adresei nr.633/19.08.2019 a Cabinetului Individual de Insolvență
‹‹Răceanu Vica››, prin care s-a adus la cunoștință faptul că la Tribunalul Ialomița a fost
înregistrat Dosarul nr.786/98/2019 privind deschiderea procedurii de insolvență în cazul S.C.
Oyl Company S.R.L. Slobozia-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Tîrlele Filiu››, am încheiat Acordul nr.703/17834/2019 de reziliere bilaterală
a Contractului de lucrări nr.20603/12.10.2018, astfel că trebuit să o luăm de la început, adică
am organizat o nouă licitație publică pentru restul de lucrări rămase de executat, adjudecată
fără contestații de către S.C. Euro Building S.R.L.;
După cum ați putut constata la timpul respectiv, valoarea lucrărilor rămase de executat
în anul 2020 după noua licitație publică era de 14.312.789,20 lei, din care suma de
13.838.392,65 lei (C+M) de la bugetul de stat și suma de 474.396,55 lei de la bugetul local,
toate sumele având inclusă taxa pe valoarea adăugată;
Așa a fost adoptată și H.C.L. nr.28/26.03.2020, iar acum când am solicitat decontarea
cheltuielilor aferente lucrărilor executate de noul constructor a mai apărut o problemă: Devizul
General trebuie aprobat cu includerea sumelor decontate anterior și cu sumele neeligibile
apărute ulterior, care sunt pe seama bugetului local, în valoare totală de 101.915,77 lei;
Prin urmare, pentru a nu bloca financiar noul constructor, care a respectat graficul de
lucrări în ciuda dificultăților de tot felul, finalizând la această dată aplicarea primului strat de
asfalt la toate străzile din satul Berlești, trecând apoi la o nouă etapă a proiectului în satul
Târlele Filiu, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma propusă astfel
încât să finalizăm lucrările până la data de 31.12.2020, termenul limită până la care avem la
dispoziție fondurile de la bugetul de stat alocate prin acel contract de finanțare.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ
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