
 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                D I S P O Z I Ţ I A   Nr.231 
                                                        din 7 iunie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 17 iunie 
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; 
 
                                                        D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 17 
iunie 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.37 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar   

      2.-Proiect de hotărâre nr.38 privind aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului 
aferent în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în 
administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități 
educaționale de tipul After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune 
socială»; 
      - iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: serviciul de urbanism; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.39 privind atribuirea denumirii «Alexandru Ciocârlan» 
Stadionului de fotbal din satul Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 
administrat de Consiliul Local; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.40 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al orașului, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul financiar contabil; 
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      5.-Proiect de hotărâre nr.41 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.36/15.05.2021 
privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în 
folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului 
«Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 
157, județul Brăila»; 
      - iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: serviciul de urbanism; 

      6.-Proiect de hotărâre nr.42 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al orașului și a Listei cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru 
casare şi valorificare; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul financiar contabil; 

      7.-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 14 iunie 
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 15 iunie 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 
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 P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.37 

din 17 iunie 2021 
 

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iunie 2021. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 
iunie 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 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 Florea LUPU este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna iunie 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 
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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 iunie 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 Florea LUPU să fie ales președinte de ședință pentru 

luna iunie 2021.  

                                                         Vă mulţumesc ! 
 

                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.38 

din 17 iunie 2021 
 

privind: aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent în suprafață de 1.065 
mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea Liceului Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul After School  
în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 
        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 
iunie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►avizul conform nr.11730/21.05.2021 al Ministerului Educației, emis asupra Hotărârii 
Consiliului Local nr.32/15.04.2021 privind schimbarea destinaţiei construcțiilor C2-C3 și a 
terenului aferent în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în 
administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul închirierii acestora pentru 
desfășurarea unor activități educaționale de tipul After School în cadrul proiectului «Economie 
socială = Misiune socială», pe o perioadă de maxim 10 ani; 

      ►dispoziţiile art.332 şi art.333 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora contractul de închiriere a unui bun 
proprietate publică se poate încheia și de către titularul dreptului de administrare, situație în 
care poate încasa o cotă-parte din chirie stabilită între 20-50% de către consiliul local; 

      ►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru 
stabilirea nivelului minim al chiriei imobilului propus pentru închiriere, format din construcțiile 
C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și avizele favorabile 
ale comisiei de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;  

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă închirierea, potrivit legii, a construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent 
în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea 
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de 
tipul After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 
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      (2) Construcțiile și terenul aferent prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în 
Cartea Funciară nr.77422, Cvartal 16-Parcela 660, evidențiat la poziția nr.206 din Inventarul 
bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ianca atestat prin H.G.nr.363/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, având o valoare de inventar de 163.100 lei.   

      (3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale construcțiilor și terenului aferent 
sunt prevăzute în anexa nr.1.   

      Art.2.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2106031/02.06.2021, întocmit de către 
expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea prețului minim de închiriere a 
construcțiilor și terenului aferent în cuantum total de 1.062,73 lei/lună, exclusiv costurile cu 
utilitățile publice aferente acestora, potrivit anexei nr.2. 

      (2) Chiria finală, aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ, se 
indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată oficial de către Institutul Național de 
Statistică și se plătește în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna în curs. Pentru neplata în 
termen a chiriei  se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare. 

      (3) Perioada de închiriere stabilită în contract nu poate depăși durata de 10 ani, potrivit 
avizului conform nr.11730/21.05.2021 al Ministerului Educației. 

      Art.3.-(1) Chiriașul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 
contractului de închiriere să depună în contul administratorului, cu titlu de garanţie, o sumă 
fixă reprezentând valoarea a două chirii lunare. Predarea-primirea bunurilor închiriate se face 
prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei. 

      (2)  Neplata chiriei, a majorărilor de întârziere, precum şi orice altă prevedere încălcată 
referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către chiriaș, dă dreptul titularului 
dreptului de administrare la reținerea contravalorii acesteia din garanţie. În această situație, 
titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia. 

      (3)  La încetarea contractului de închiriere chiriașul este obligat să restituie, pe bază de 
proces-verbal, în deplină proprietate și libere de orice sarcini bunurile închiriate. 

      Art.4.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea 
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», care are în administrare bunurile prevăzute la art.1. 

      (2) Modelul orientativ al contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr.3. Din sumele 
încasate din închirierea bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri, o cotă de 50% se face 
venit la bugetul local, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul liceului. 

      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Art.6.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      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 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent în suprafață 
de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea Liceului 
Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul 
After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 

 

      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 și oportunitatea promovării acestei hotărâri, o argumentez în felul următor: 

      Vă amintiți că prin H.C.L. nr.32/15.04.2021 s-a propus schimbarea destinației construcțiilor C2-
C3 și a terenului aferent în suprafață de 1.065 mp, aflate în administrarea Liceului Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul After School  în cadrul 
proiectului «Economie socială = Misiune socială», depus și acceptat la finanțare în cadrul 
POCU/449/4/16 - Consolidarea capacității întreprinderilor  de economie socială de a funcționa într-
o manieră auto-sustenabilă, constând în înființarea a patru întreprinderi sociale de inserție în orașul 
Ianca, potrivit prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială; 

      Ulterior, s-a obținut acordul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila 
și avizul conform al Ministerului Educației, pentru o perioadă de maxim 10 ani, absolut obligatorii în 
procedura de închiriere a acestor bunuri în scopul menționat anterior;                                                                 

      Acum, pentru că schimbarea destinației acestor bunuri nu presupune implicit și trecerea lor în 
administrarea consiliului local, precum și faptul că dispoziţiile art.332-333 din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ prevăd posibilitatea încheierii contractului de închiriere a unui bun 
proprietate publică și de către titularul dreptului de administrare, situație în care acesta poate încasa 
o cotă-parte din chirie stabilită între 20 și 50% de către consiliul local, propunerea noastră este să 
lăsăm totuși acest drept Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», care administrează de atâția ani 
aceste bunuri, pe care de altfel le-a și modernizat nu cu mult timp în urmă, astfel încât să mai 
recupereze din chirie, propusă la cota maximă, cheltuielile efectuate cu modernizarea acestora; 

      Pentru aceste motivații și explicații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma 
prezentată. 
 
                                                          Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 

 
                                                  Fănel George CHIRIŢĂ 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.39 

din 17 iunie 2021 
 

privind: atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul 
Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca administrat de Consiliul Local. 
        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 

iunie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.2/22.03.2021 a Asociației Sportive Voința Plopu, prin care se propune 

atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul Plopu, în 

memoria fotbalistului legitimat în cadrul acestei asociații sportive la data încetării premature 

din viață; 

      ►referatul de aprobare al primarului și raportul serviciului de urbanism și cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

      ►avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, pentru 

administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism;  

      ►acordul comun în formă autentică al părinților defunctului pentru atribuirea numelui 

acestuia stadionului de fotbal din satul natal;  

      ►dispoziţiile art.2 lit.d), art.3 alin.(1) şi art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.7 alin.(1) din Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de 

denumiri, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008; 

      ►avizul nr.1/28.05.2021 al comisiei județene de atribuire de denumiri, favorabil 

consultativ și fără obiecții, pentru atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» 

Stadionului de fotbal din satul Plopu; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se atribuie denumirea «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul 

Plopu, str. 1 Decembrie 1918 nr.595A, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 

administrat de Consiliul Local, înscris în Cartea Funciară Nr.78180 cu Numărul Cadastral 

4908.    

      Art.2.-(1) Prin grija Primarului Oraşului Ianca se va confecționa şi amplasa panoul 

publicitar cu denumirea atribuită potrivit art.1, la intrarea principală a Stadionului de fotbal din 

satul Plopu. 

      (2) Clubul Sportiv Voința Plopu, precum și celelalte cluburi/asociații sportive, vor utiliza 

noua denumire a stadionului în documentele de omologare și în orice corespondență cu 

trimitere la locul disputării etapelor competiționale/întrecerilor sportive. 

      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ instituțiilor/persoanelor 

îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului 

general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(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 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
 

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

proiectului de hotărâre privind: atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» 

Stadionului de fotbal din satul Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 

administrat de Consiliul Local. 

 

      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 și oportunitatea promovării acestei hotărâri, o argumentez în felul următor: 

      Prin adresa nr.2/22.03.2021, Asociația Sportivă Voința Plopu a propus Consiliului Local 

adoptarea unei hotărâri pentru atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului 

de fotbal din satul Plopu, în memoria fotbalistului legitimat în cadrul acestei asociații sportive 

la data încetării premature din viață a acestuia; 

      O să constatați că motivarea propunerii este una mai mult de ordin emoțional, pornită din 

solidaritatea umană care să aline într-un fel suferința familiei, rudelor și prietenilor 

fotbalistului, însă și așa să zicem că este de acceptat pentru că la acest eșalon performanțele 

sportive nu pot fi la un nivel foarte ridicat, de mare notorietate, acceptându-se faptul că acest 

copil a fost unul dintre cei mai îndrăgiți, apreciați și promițători fotbaliști ai acestui club, iar 

istoria fotbalistică a satului Plopu nu propune vreun nume important/de legendă care să 

reclame la rându-i această onoare;  
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      Pentru consilierii locali care sunt la primul mandat sau pentru cei care nu au mai participat 

la adoptarea unei astfel de hotărâri, trebuie să informez că procedura este oarecum simplă, 

fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.48/2003, unde se arată, printre altele, că: 

      ►proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a 

unor nume ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea 

unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 

comisia județeană de atribuire de denumiri; 

      ►solicitarea avizului comisiei județene de atribuire de denumiri este obligatorie; avizul 

are caracter consultativ şi se emite în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării; în 

cazul în care avizul comisiei nu este emis în termenul de 60 de zile, consiliul local poate 

adopta hotărârea de atribuire sau schimbare de denumiri şi în lipsa acestuia; în cazul de față 

s-a emis avizul favorabil și fără obiecții nr.1/28.05.2021 

      ►hotărârile consiliilor locale adoptate fără solicitarea avizului comisiei județene de 

atribuire de denumiri sunt nule de drept; nulitatea se constată de către instanţa de contencios 

administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate. 

      Pe aceste motivații și explicații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma 

prezentată. 

 
 
                                                        Vă mulţumesc ! 

 
 

                                                          P R I M A R 
 
 

                                                Fănel George CHIRIŢĂ 
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 P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.37 

din 17 iunie 2021 
 

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iunie 2021. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 
iunie 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 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 Florea LUPU este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna iunie 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 
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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 iunie 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 Florea LUPU să fie ales președinte de ședință pentru 

luna iunie 2021.  

                                                         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.38 

din 17 iunie 2021 
 

privind: aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent în suprafață de 1.065 
mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea Liceului Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul After School  
în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 
        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 
iunie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►avizul conform nr.11730/21.05.2021 al Ministerului Educației, emis asupra Hotărârii 
Consiliului Local nr.32/15.04.2021 privind schimbarea destinaţiei construcțiilor C2-C3 și a 
terenului aferent în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în 
administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul închirierii acestora pentru 
desfășurarea unor activități educaționale de tipul After School în cadrul proiectului «Economie 
socială = Misiune socială», pe o perioadă de maxim 10 ani; 

      ►dispoziţiile art.332 şi art.333 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora contractul de închiriere a unui bun 
proprietate publică se poate încheia și de către titularul dreptului de administrare, situație în 
care poate încasa o cotă-parte din chirie stabilită între 20-50% de către consiliul local; 

      ►raportul de evaluare întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru 
stabilirea nivelului minim al chiriei imobilului propus pentru închiriere, format din construcțiile 
C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și avizele favorabile 
ale comisiei de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;  

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă închirierea, potrivit legii, a construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent 
în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea 
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de 
tipul After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 
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      (2) Construcțiile și terenul aferent prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în 
Cartea Funciară nr.77422, Cvartal 16-Parcela 660, evidențiat la poziția nr.206 din Inventarul 
bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ianca atestat prin H.G.nr.363/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, având o valoare de inventar de 163.100 lei.   

      (3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale construcțiilor și terenului aferent 
sunt prevăzute în anexa nr.1.   

      Art.2.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2106031/02.06.2021, întocmit de către 
expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru stabilirea prețului minim de închiriere a 
construcțiilor și terenului aferent în cuantum total de 1.062,73 lei/lună, exclusiv costurile cu 
utilitățile publice aferente acestora, potrivit anexei nr.2. 

      (2) Chiria finală, aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ, se 
indexează anual în funcţie de rata inflației comunicată oficial de către Institutul Național de 
Statistică și se plătește în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna în curs. Pentru neplata în 
termen a chiriei  se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanțele bugetare. 

      (3) Perioada de închiriere stabilită în contract nu poate depăși durata de 10 ani, potrivit 
avizului conform nr.11730/21.05.2021 al Ministerului Educației. 

      Art.3.-(1) Chiriașul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 
contractului de închiriere să depună în contul administratorului, cu titlu de garanţie, o sumă 
fixă reprezentând valoarea a două chirii lunare. Predarea-primirea bunurilor închiriate se face 
prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei. 

      (2)  Neplata chiriei, a majorărilor de întârziere, precum şi orice altă prevedere încălcată 
referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către chiriaș, dă dreptul titularului 
dreptului de administrare la reținerea contravalorii acesteia din garanţie. În această situație, 
titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia. 

      (3)  La încetarea contractului de închiriere chiriașul este obligat să restituie, pe bază de 
proces-verbal, în deplină proprietate și libere de orice sarcini bunurile închiriate. 

      Art.4.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea 
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», care are în administrare bunurile prevăzute la art.1. 

      (2) Modelul orientativ al contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr.3. Din sumele 
încasate din închirierea bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri, o cotă de 50% se face 
venit la bugetul local, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul liceului. 

      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Art.6.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      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 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent în suprafață 
de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea Liceului 
Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul 
After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială». 

 

      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 prezentul referat şi 
documentaţia anexată. 
      Necesitatea și oportunitatea promovării acestei hotărâri, o argumentez în felul următor: 

      Vă amintiți că prin H.C.L. nr.32/15.04.2021 s-a propus schimbarea destinației construcțiilor C2-
C3 și a terenului aferent în suprafață de 1.065 mp, aflate în administrarea Liceului Tehnologic 
«Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul After School  în cadrul 
proiectului «Economie socială = Misiune socială», depus și acceptat la finanțare în cadrul 
POCU/449/4/16 - Consolidarea capacității întreprinderilor  de economie socială de a funcționa într-
o manieră auto-sustenabilă, constând în înființarea a patru întreprinderi sociale de inserție în orașul 
Ianca, potrivit prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială; 

      Ulterior, s-a obținut acordul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila 
și avizul conform al Ministerului Educației, pentru o perioadă de maxim 10 ani, absolut obligatorii în 
procedura de închiriere a acestor bunuri în scopul menționat anterior;                                                                                                           

      Acum, pentru că schimbarea destinației acestor bunuri nu presupune implicit și trecerea lor în 
administrarea consiliului local, precum și faptul că dispoziţiile art.332-333 din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ prevăd posibilitatea încheierii contractului de închiriere a unui bun 
proprietate publică și de către titularul dreptului de administrare, situație în care acesta poate încasa 
o cotă-parte din chirie stabilită între 20 și 50% de către consiliul local, propunerea noastră este să 
lăsăm totuși acest drept Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», care administrează de atâția ani 
aceste bunuri, pe care de altfel le-a și modernizat nu cu mult timp în urmă, astfel încât să mai 
recupereze din chirie, propusă la cota maximă, cheltuielile efectuate cu modernizarea acestora; 

      Pentru aceste motivații și explicații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma 
prezentată. 
 
                                                          Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 

 
                                                  Fănel George CHIRIŢĂ 
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Anexa nr.1 la H.C.L. Nr.38/17.06.2021 

 
 
 
 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR ȘI TERENULUI AFERENT 
 

      Construcțiile C2 și C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp, care fac obiectul 

hotărârii consiliului local cu propunerea de închiriere a acestora pentru desfășurarea unor 

activități educaționale de tipul After School  în cadrul proiectului «Economie socială = 

Misiune socială», sunt parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.77422, Cvartal 16-

Parcela 660, cu adresa poștală: orașul Ianca, str.Sărățeni nr.28, județul Brăila.   

      1.-Construcția C2 a fost edificată în anul 1924 în regim de înălțime Parter, având 

suprafața construită la sol de 122 mp și  suprafața construită desfășurată de 122 mp, fiind 

evidențiată la poziţia nr.206 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.363/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      Construcția C2 este formată din 2 camere și un hol cu spațiu pentru centrala termică, 

fiind racordată la sistemul public de apă și canalizare, are instalația electrică reabilitată în 

anul 2012, la fel ca și instalația termică interioară, însă necesită lucrări de reparații 

interioare și exterioare, zugrăveli și finisaje. Pereții sunt din cărămidă, fundație din beton, 

tâmplărie exterioară şi interioară din lemn și PVC, având acoperiș din tablă tip terasă 

necirculabilă. 

      2.-Construcția C3 a fost edificată din materiale ușoare tot în anul 1924 în regim de 

înălțime Parter, având suprafața construită la sol de 45 mp și suprafața construită 

desfășurată de 45 mp, fiind evidențiată de asemenea la poziţia nr.206 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G. nr.363/2002, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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      Construcția C3 este compusă dintr-o singură cameră, are instalație electrică, nu este 

racordată la sistemul public de apă și canalizare, nu are instalație termică, însă necesită 

lucrări de reparații interioare și exterioare, zugrăveli și finisaje. Pereţii sunt din cărămidă, 

fundație din beton, tâmplărie exterioară şi interioară din lemn și PVC și acoperiș din tablă 

tip terasă necirculabilă, care va fi modernizată și amenajată ca grup sanitar.             

      3.-Terenul aferent construcțiilor are suprafaţa totală de 1.065 mp, face parte de 

asemenea  din domeniul public al oraşului Ianca, având categoria de folosință curți-

construcții, urmând a fi grănițuit fără dezlipire din suprafața totală de 10.241 mp, fiind 

evidențiat la aceeași poziție nr.203 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al oraşului Ianca atestat prin Hotărârea Guvernului nr.363/2002; 

      Construcțiile C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp, evidențiate în Planul 

de amplasament și delimitare anexat, nu au fost naționalizate sau preluate abuziv, nu au 

făcut și nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau 

de restituire în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, respectiv 

celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 

român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu fac 

obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând parte permanent din 

domeniul public al orașului Ianca de la edificare și până în prezent. 

Vecini: la Nord - Terenul cu livada școlii și proprietar particular Trofin Cosmin; 

            la Sud  -  Construcția C1-Corpul principal al Școlii gimnaziale nr.1 și terenul aferent; 

            la Est   -   Str. Sărățeni; 

            la Vest -  Terenul cu livada școlii și cel aferent curții corpului principal. 

       

            

           P R I M A R,                                                               SERVICIUL DE URBANISM, 
                                                                                                  CONSILIER SUPERIOR 
 
Ing.Fănel George CHIRIȚĂ                                                 Ing. MIOARA DOGĂRESCU  
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.1 la HCL nr.38/17.06.2021                                                                                         Pagina 2 din 2 

 



 

 

 

   

Brăila, str. Neagra nr.5, jud. Brăila 

email: office@acos.ro 

Mob: 0722.635.370 

ANDRONIU         CONSULTANŢĂ  

CONSULTING      ŞI EVALUARE        

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  
  
RAPORT DE EVALUARE 
NR. 2106031/03.06.2021  

Client       U.A.T. IANCA 

Utilizator   U.A.T. IANCA  

   

  
Evaluarea Imobiliară  

Imobil situat în Ianca, str. Sarateni nr. 
28, Ianca, str. Sarateni nr. 28, corp C2 
– Scoală și corp C3 – Atelier și teren cu 
suprafața de 1.065 mp, jud. Brăila 
U.A.T. IANCA 

 

  

Data evaluarii 02.06.2021 
Data raportului  03.06.2021 
  
  

  

mailto:office@acos.ro


S.C. ANDRONIU CONSULTING S.R.L. 

Raport de evaluare   2 | P a g i n ă  

 

 

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 chiriei pentru construcţia situată în Ianca, 

str. Sarateni nr. 28, Ianca, str. Sarateni nr. 28, corp C2 – Scoală și corp C3 – Atelier și 

teren cu suprafața de 1.065 mp, jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

 

Destinatarul lucrării: U.A.T. IANCA. 

 

Data evaluării: 02.06.2021 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,9198 LEI/ EURO. 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin costuri):  

 

  Valoarea estimată a chiriei anuale este de: 

  12752,76 lei echivalent a 2592,13 euro 

  Valoarea estimată a chiriei lunare este de: 

  1062,73 lei echivalent a 216,01 euro 

 

*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 Ianca, str. Sarateni nr. 28, Ianca, str. Sarateni nr. 

28, corp C2 – Scoală și corp C3 – Atelier și teren cu suprafața de 1.065 mp, jud. Brăila 

și teren cu suprafața de 1.065 mp, jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate şi a cuantumului chiriei, în vederea inchirierii. 

Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este 

închirierea. 

Utilizatorul evaluării este clientul, U.A.T. IANCA. 

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 

U.A.T. IANCA , cu sediul in com. Șutești, jud. Brăila.       

2.4. Data estimării valorii 

Data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate 

de catre evaluator( data evaluarii) este 02.06.2021. 

Data elaborarii raportului este 03.06.2021. 

2.5. Inspecţia proprietăţii 

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 02.06.2021  

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: 
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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; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale utilajelor evaluate, 

se acceptă declaraţiile proprietarului cu privire la starea de funcţionare, la caracteristicile, 

la marca, la tipului şi la dotările utilajelor prezentate. Nu se asumă nici o responsabilitate 

pentru inexactitatea declaraţiilor; 

Se presupune că starea tehnică în care se află bunurile mobile evaluate este cea 

descrisă în raport şi descrisă de proprietar.  

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de 

către proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 
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suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil. Pentru evaluare, 

bunurile s-au considerat libere de sarcini, proprietarul urmând a prezenta finanţatorului 

documente justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. In vederea 

efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii 

echipamentului supus evaluării şi nu a fost omis în mod deliberat niciun fel de informaţii 

care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa evaluatorului sunt 

corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. 

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; 

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 

asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 2020 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai 

sus şi estimarea valorii adecvate şi a cuantumului redeventei, în vederea concesionarii, 

tipul de valoare estimată în prezentul raport este valoarea de piaţă. 
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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) 

➢ 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 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 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) 

 

o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 
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➢ GME 500 - Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 

➢ GME 530 - Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil 

➢ GME 620 - 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. 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine U.A.T. IANCA  – domeniul public. 

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, 
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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 77422 nr. cerere 22382/07.04.2021; 

 

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. 

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 activelor  

Imobilul se află în intravilanul Ianca, str. Sarateni nr. 28, Ianca, str. Sarateni nr. 28, corp 

C2 – Scoală și corp C3 – Atelier și teren cu suprafața de 1.065 mp, jud. Brăila, proprietatea U.A.T. 

IANCA   

Zona este mediană. 

Total suprafaţa este de 1.065 mp. 

Inspecţia s-a făcut in data de 02.06.2021.  
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Localizare: 

 
 

3.3. Descrierea zonei de amplasare 

 

Proprietatea se află în zona mediană a orașului ianca 

Amplasamentul este plan, formă poligonală 

Amplasare este interioară. 

Tip drum acces: asfalt – DJ221 

Amplasamentul are acces la electricitate, apă-canal și gaz metan. 

3.4. Descrierea construcţiei 

 

Corpul C2-Scoala corp B are structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă, fundaţie din 

beton, acoperiş tip şarpantă lemn învelit cu tablă. 

Suprafața de 122 mp. 

Regimul de înălţime este de P. 

Finisajele sunt medii. 

Utilităţi: instalaţie electrică, apă-canal și încălzire. 

Starea tehnică bună. Anul construirii 1924, a fost reabilitată. 

 

Corpul C3-Atelier are structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă, fundaţie din beton, 

acoperiş tip şarpantă lemn învelit cu tablă. 

Regimul de înălţime este de P. 

Suprafața de 45 mp 

Finisajele sunt medii. 
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Utilităţi: instalaţie electrică, apă-canal și încălzire. 

Starea tehnică bună. Anul construirii 1924, a fost reabilitată. 

3.5. 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 

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,  
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• 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. 

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 



S.C. ANDRONIU CONSULTING S.R.L. 

Raport de evaluare   16 | P a g i n ă  

 

 
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).  

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. 
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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. 

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). 
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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 
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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 construcţie administrativ/comercială.  

Aria pieţei este una urbane şi aparţine unei zone mediane de tip rezidenţial, 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. 

-  tendinte : 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 ofertelor de preturi unitare de vânzare ale terenurilor sunt cuprinse între 4 

– 8 euro/mp in funcţie de suprafaţă si accesul la utilităţi. 

Piaţa imobiliară este puțin 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: comercială/administrativa 
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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 Șutești 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. 

Utilizare 
analizata 

Criterii CMBU 

Permisă 
legal 

Posibilă fizic 
Fezabilă 
financiar 

Maxim 
profitabilă 

Agricola Nu Nu Nu Nu 

Comerciala Da Da Da Da 

Industriala Da Da Nu Nu 

Rezidentiala Da Da Nu Da 

Concluzie CMBU: Comerciala 
 

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea 

utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.  

 

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. 

Utilizare 
analizata 

Criterii CMBU 

Permisă 
legal 

Posibilă fizic 
Fezabilă 
financiar 

Maxim 
profitabilă 

Agricola Nu Nu Nu Nu 

Comerciala Da Da Da Da 

Industriala Da Da Nu Nu 

Rezidentiala Da Da Nu Da 

Concluzie CMBU: Comerciala 
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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. 

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. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 6.2.1.). 

 

4.3. Metodele de evaluare bunuri imobile 

 

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. 

Această metodă nu se aplică datorită destinaţie şi caracteristicilor fizice şi 

economice ale activelor evaluate. Nu s-au identificat proprietăţi similare tranzacţionate 

recent. 

 

Abordarea prin cost 

Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru cumpărarea 

unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ echivalent modern cu 

aceeaşi utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar implica atât costul 

achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei clădiri noi echivalente. Fără 

să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe care un cumpărător l-ar plăti pentru 

activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul unui echivalent modern. Adeseori, activul 

de evaluat va fi mai puţin atractiv decât costul echivalentului modern din cauza vârstei 
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sau deprecierii. O ajustare a costului de înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a 

reflecta aceasta. 

Evaluarea se face prin metoda costului de înlocuire. 

Costul de înlocuire se determină prin metoda costurilor segregate. 

În metoda costurilor de înlocuire al construcţiilor se estimează valoarea 

construcţiei în anul punerii în funcţiune iar apoi se actualizează valoarea şi se determină 

valoarea de piaţă eliminându-se pierderile de valoare datorate deprecierii cumulate. 

Deprecierea cumulată va fi estimată pe baza uzurii fizice, neadecvării funcţionale 

şi a deprecierii externe. 

Valoarea clădirilor şi utilităţilor se determinată prin stabilirea costului prezent (de 

înlocuire) din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizică, funcţională şi externă. 

Relaţia de calcul este: 

Valoarea bunului = Cost de înlocuire - Depreciere cumulată  

în care: 

Costul de înlocuire se determină prin aplicarea metodei costurilor unitare ce 

presupune estimarea costului actual sub forma de cost unitar – pe unitatea de suprafaţă, 

determinat pentru o construcţie cu structuri similare.  

In acest sens, au fost analizate costurile de înlocuire pentru clădire comercială 

independentă cu destinaţia de restaurant (informatie preluată din Costuri de reconstruc]ie 

– costuri de înlocuire  - C. Şchiopu, ed. IROVAL 2009 şi 2010). 

 Deprecierea  fizică = pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui activ 

în funcţiune şi expunerea factorilor de mediu.  

Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului 

tehnologic, supradimensionării clădirii, stilului arhitectonic sau al instala]iilor şi 

echipamentelor ataşate.  

Deprecierea externă = constă în pierderea de valoare datorată unor factori 

externi proprietăţii cum ar fi modificarea cererii, urbanismul, finanţarea şi reglementările 

legale. 

Pentru estimarea deprecierii fizice s-a apelat la Ghidul P-135, cuprinzând 

coeficienţii de uzură fizică normală avizat de CTS al MLPAT cu nr.67/23.08.1999. 

Astfel coeficientul de depreciere fizică s-a stabilit pe subansamblele constituente 

respectiv:  structura de rezistenţă, anvelopa (închideri, compartimentări, învelitoare), 

finisaje şi instalaţii, care au fost estimate ţinând seama de următoarele aspecte de ordin 

general: 

- durata de viaţa consumată pentru structura de rezistenţă; 

- starea finisajelor, data ultimei refaceri a acestora şi durata de viaţă normată 

a lor; 
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- starea instala]iilor, durata de viaţă, nivelul de reparaţii sau de înlocuire, datele 

executării acestor lucrări. 

Deprecierea fizică, funcţională şi externă sunt prezentate în fişele de calcul pentru 

fiecare construcţie în parte . 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 6.2.2.). 

 

Evaluare prin metoda capitalizării venitului generat de proprietate (chirie) 

În metodele de randament se calculează veniturile curente generate de 

proprietate ţinând cont de pierderile din cauza neocupării integrale şi/sau a întârzierilor în 

încasarea lor. Se estimează apoi venitul net din exploatarea proprietăţii. Folosind rate de 

capitalizare sau de actualizare, fundamentate pe piaţa investiţiilor imobiliare, se 

calculează o sumă ce reprezintă o indicaţie a valorii proprietăţii dată de metodele de 

randament.  

Pentru a estima valoarea proprietăţii imobiliare voi folosi capitalizarea directă, 

care transformă nivelul estimat al venitului net aşteptat într-un indicator de valoare a 

proprietăţii.  

Pentru înţelegerea metodei vom explica nişte termeni folosiţi: 

Venitul brut potenţial (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea 

imobiliară în condiţiile de utilizare maximă, înainte de scăderea cheltuielilor operaţionale. 

Venitul brut efectiv (VBE) este venitul anticipat din toate formele de exploatare a 

proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare. 

Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat, rezultat după 

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, înainte de scăderea amortizării şi serviciului 

aferent creditului ipotecar. 

Valoarea este dată de formula: 

c

VNE
et =Pr    c = rata de capitalizare 

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor, care se bazează 

pe o analiză bazată pe studiile de piaţă efectuate de marile agenţii imobiliare şi de 

consultanţă imobiliară. 

Nu se aplică pentru că nu s-au identificat comparabile asemănătoare. 
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4.4. Estimarea chiriei 

 

Conform prevederilor legale " Limita minima a preţului concesiunii se stabileşte, 

după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

sau a consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea preţului de vânzare al terenului, 

în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructura aferente ".  

In condiţiile date nu sunt necesare costuri de infrastructura sau alte costuri 

suplimentare, deci limita minima a concesiunii se va stabili astfel încât sa asigure 

recuperarea în minim 25 de ani şi maxim 49 ani a preţului de vânzare a terenului.  

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

Factorul de actualizare s-a determinat pe baza metodei cumulării riscurilor, astfel:  

k = Rb + Ri unde:  

Rb = rata de baza fără risc  

Ri = riscul investiţiei  

Rata de baza fără risc (Rb) s-a determinat ca fiind media ratei dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României pentru anul 2020- 2021 

 

Riscul investiţiei (Ri) s-a determinat ca fiind o suma a riscurilor, astfel: 

Pentru determinarea redevenţei pornim de la formula determinării valorii de piaţă 

si anume: 

Vt
k

anVenit
V

i

n
i

i +
+

−
=

=1

)1(
 

unde Vt = valoarea terminala, care este zero in acest caz, deoarece legislaţia 

prevede recuperarea întregii valori in primii 25 ani de concesiune. 

 

Valoarea de piaţă, pe de alta parte, este: 

 


=

+
=

1

)1(

1i

n
ik

rV    unde r = redevenţa anuala 

 

Pentru determinarea redevenţei anuale utilizam formula: 
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Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 6.2.2. 

 

4.5. 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. 

10186. 

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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4.6. 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 justă 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 cost este: 

163100 lei echivalent a 33200 euro      

     

Valoarea de piaţă determinată prin metoda capitalizării venitului, nu se aplică – nu 

există proprietăti similare închiriate recent. 

În cazul proprietăţii imobiliare evaluate s-a considerat relevantă abordarea prin cost, 

datorită unei pieţe mai puțin active.. 

 

Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea chiriei 

estimată pentru proprietatea situată în Ianca, str. Sarateni nr. 28, Ianca, str. Sarateni 

nr. 28, corp C2 – Scoală și corp C3 – Atelier și teren cu suprafața de 1.065 mp, jud. 

Brăila, este de: 

 

  Valoarea estimată a chiriei anuale este de: 

  12752,76 lei echivalent a 2592,13 euro 

  Valoarea estimată a chiriei lunare este de: 

  1062,73 lei echivalent a 216,01 euro 

 

*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: 02.06.2021   

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 6.2.1. - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)     

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3 

Suprafata 1.065,00 2000 7815 2605 

Pret (oferta/vanzare) (Eur)   18.293 70.335 15.000 

Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)   9,1 9,0 5,8 

Ajustare pentru negociere   -10% -10% -10% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,91 -0,90 -0,58 

Pret ajustat pentru negociere 
  

8,23 8,10 5,18 

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 -10%, pe baza informaţiilor obţinute de la 

agenţiile imobiliare locale. 

Drepturi de proprietate integral integral integral integral 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,00 

Pret corectat   8,23 8,10 5,18 

Drepturile de properietate ale comparabilelor cu cele ale subiectului sunt de obicei drepturi de proprietate depline, iar 

în acest caz corectiile sunt zero. 

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,00 

Preţ corectat (EURO)   8,23 8,10 5,18 

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 Independent Indep. Indep. Indep. 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,00 

Pret corectat   8,23 8,10 5,18 

Conditiile de vanzare reflecta motivatia cumparatorului si a vanzatorului. In cazul nostru exista conditii similare de 

tranzactionare. Nu sunt necesare corectii. 

Conditii de piata   < 2 luni < 2 luni < 2 luni 

Valoarea corectiei (%)   -5% -5% -5% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,41 -0,41 -0,26 

Preţ corectat (EURO)   7,82 7,70 4,92 

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor.  În acest caz  sunt necesare corectii de -5%. Datorate actualelor conditii ale 
pietei imobiliare datorate masurilor speciale de combatere a pandemiei de COVID19. (corecții estimate cf. pietei imobiliare 
locale). 

Localizare Ianca similara similara inferioar 

Valoarea corectiei (%) medina 0% 0% 15% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,74 

Pret corectat   7,82 7,70 5,70 

Depind de localizarea amplasamentelor.  Localizare similara C1 si C2 nu sunt necesare corectii. Pt. C3 o corectie de 

15%. (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   7,82 7,70 5,70 
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Nu sunt necesare corectii 

Destinatia (utilizarea terenului) mixta rezidentiala rezidentiala nedezvoltat 

Valoarea corectiei (%)   10% 10% 10% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,78 0,77 0,57 

Pret corectat   8,60 8,46 6,27 

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala).  Destinatia este rezidentiala corectie de 

10%.(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale) 

Utilitati toate toate toate elec 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 10% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,00 0,63 

Pret corectat   8,60 8,46 6,90 

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan).  Nu sunt necesare corectii.(corecții estimate cf. 

pietei imobiliare locale) 

Suprafata 1.065,00 2.000 7.815 2.605 

Corectie procentuala   0% 4% 1% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,34 0,07 

Pret corectat   8,60 8,80 6,97 

Apreciem o corecție de 0% pentru C1, de 4% pt. C2, iar pt. C3 de 1%.(corecții estimate cf. pietei imobiliare locale) 

Total corectie bruta   1,19 1,51 2,26 

total corectie bruta cea mai mica   13,05% 16,81% 39,31% 

Valoarea estimata rotund 8,60 EUR/mp   

Curs euro   4,9198 lei   

S teren/mp 1.065,00 9.000 € 44.000 lei   
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ANEXA NR. 6.2.2. - ABORDAREA PRIN COST 

Costuri de reconstructie – costuri de inlocuire” – Corneliu Schiopu editat de IROVAL, Bucuresti, 2014 

DATE DE REFERINTA:   

  - suprafata teren aferent (mp) 0,00           

  - suprafata construita (mp) Ac 167,00           

  - arie desfasurata (mp) Ad cca. 167,00           

  - arie utila (mp) Au conf 

contract 87,62           

  - inaltime medie  3           

CALCULUL VALORII DE INLOCUIRE 

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Au 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Suprastructura 

1 8CLBTIPB 167,0 206,5 34.485,5 1,000 1,000 34.485,5 

  Total           34.485,5 

Finisaj 

1 FICLBTIPB 167,0 218,5 36.489,5 1,000 1,000 36.489,5 

  Total           36.489,5 

Invelitoare 

1 INVTZ 83,5 44,1 3.682,4 1,000 1,000 3.682,4 

  Total           3.682,4 

Instalaţii electrice 

1 IECLBTIPB 167,0 33,1 5.527,7 1,000 1,000 5.527,7 

  Total           5.527,7 

Instalaţii sanitare 

1 ISCLBTIPB 167,0 25,0 4.175,0 1,000 1,000 4.175,0 

  Total           4.175,0 

Instalaţii de încălzire 

1 IVCLBTIPB 167,0 30,8 5.143,6 1,000 1,000 5.143,6 

  Total           5.143,6 

                

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO)  89.503,7 

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 536,0 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO)  75.213,2 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 450,4 

                

Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii comerciale 

    

Au (mp) 

= 167,0         

Nr. 

Crt. 
Denumire substructură 

Cost de 

înlocuire 

brut CIB 

(euro) 

Uzură 

fizică 

(%) 

Valoare 

rămasă 

actualizată 

(euro) 

Cheltuieli 

reamenajare 

(euro/mp 

Au) 

    

1 Suprastructura 34.485,5 75% 8.621,4   97 ANI 

2 Finisaj 36.489,5 35% 23.718,2 0,0     

3 Invelitoare 3.682,4 35% 2.393,5       

4 Instalaţii electrice 5.527,7 35% 3.593,0       

5 Instalaţii sanitare 4.175,0 35% 2.713,8       
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6 Instalaţii de încălzire 5.143,6 35% 3.343,3       

                

Total cost cu tva (euro) 89.503,7 

  

44.383,2       

Total cost cu tva (Euro/mp)  536,0 265,8       

Total cost fără tva (Euro)  75.213,2 37.296,8       

Total cost fără tva (Euro/mp)  450,4 223,3       

   Gradul de uzura fizica:   50,41%       

   Neadecvare functionala 0,00%       

   Depreciere din cauze externe 35,00%       

DEPRECIERE TOTALA ACUMULATA 35%       

VALOAREA RAMASA CONSTRUCTIE      119.100 RON 

            24.200 EUR 

            145 EUR/mp 

            713 RON/mp 

VALOAREA TERENULUI    44.000 RON 

            9.000 EUR 

            8,60 EUR/MP 

VALOAREA DE PIATA   163.100 RON 

            33.200 EUR 

          CURS EURO: 4,9198 RON 
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ANEXA NR. 6.2.3. - Estimarea chiriei   

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

Factorul de actualizare s-a determinat pe baza metodei cumulării riscurilor, astfel:  

k = Rb + Ri unde:  

                                Rb = rata de baza fără risc  

                                Ri = riscul investiţiei Rata de baza fără risc (Rb) s-a determinat ca fiind media ratei dobânzii de 

referinţă a Băncii Naţionale a României pentru anul 2020- 2021 

Luna Dobânda 

martie-21 1,25 

februarie-21 1,25 

ianuarie-21 1,25 

decembrie-20 1,50 

noiembrie-20 1,50 

octombrie-20 1,50 

septembrie-20 1,50 

august-20 1,50 

iulie-20 1,75 

iunie-20 1,75 

mai-20 2,00 

aprilie-20 2,00 

MEDIA 1,56 

    

Riscul investiţiei (Ri) s-a determinat ca fiind o suma a riscurilor, astfel: 

Risc exterior 0,30% 

conditii economice 0,15% 

management 0,15% 

Risc interior (caracteristicile proprietatii) 0,20% 

localizare 0,10% 

dimensiunea/calitatea spatiului 0,10% 

TOTAL 0,50% 

k = 1,56% + 0,5% = 2,06% 

 

  
 

  

  12,79 

    

Valoarea de piata 163.100 lei 

                                                                                   33.200 €  

    

Chiria:   

chiria anuală 12.752,76 lei 

                                                                                 2.592,13 €  

chiria lunară 1.062,73 lei 

                                                                                    216,01 €  

Curs Euro:                                                                                 4,9198 lei  
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6.4. Amplasament 
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                                                                                                   Anexa nr.3 la H.C.L. nr.38/17.06.2021 
  

                                                     

                                                CONTRACT DE INCHIRIERE (MODEL ORIENTATIV) 
                                                           Nr.........................../................................ 
 
      I.-PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
      Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu»,  cu  sediul  în oraşul Ianca str.Calea Brăilei nr....., județul Brăila, 
reprezentat prin Director-Prof. Cazacu Mirela Marinela, în calitate de titular al dreptului de administrare, 
denumit în continuare Administrator, pe de o parte, 
      și  
      ......................................................................................... cu  sediul  în .................................... 
str.............. nr....., județul .................., reprezentat prin ................... , în calitate de Chiriaș pe de altă parte; 

 
      la data de................................., la sediul Administratorului,  ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al 
Orașului Ianca nr.38/17.06.2021, a Hotărârii Consiliului de administrație al Administratorului nr......../...........     
și a Procesului verbal de licitație nr.............../............................, s-a încheiat prezentul contract de 
închiriere. 
 
      II.-OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
 
     Art.1.-(1) Obiectul contractului îl reprezintă închirierea construcțiilor C2-C3 și a terenului aferent în 
suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în administrarea Liceului 
Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități educaționale de tipul After School  în 
cadrul proiectului «Economie socială = Misiune socială», Cod SMIS 128587, promovat de Centrul de 
Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului 
Județean Brăila, în parteneriat cu U.A.T. Oraș Ianca, accesat la apelul de proiecte POCU/449/4/16 - 
Consolidarea capacității întreprinderilor  de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă, constând în înființarea unor întreprinderi sociale de inserție potrivit prevederilor Legii 
nr.219/2015 privind economia socială. 

      (2) Construcțiile și terenul aferent prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în Cartea Funciară 
nr.77422, Cvartal 16-Parcela 660, evidențiat la poziția nr.206 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului 
public al orașului Ianca atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare.           

      (3) Obiectivele Chiriașului sunt:  (Notă: vor fi preluate din oferta acestuia, precum și din contractul 
de finanțare al proiectului)     

      (4) În derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: 
      a) bunurile de retur: construcțiile C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp;   
      b) bunurile proprii: bunurile/mijloacele fixe/obiectele de inventar utilizate de Chiriaș în derularea 
proiectului.      
 
      III.-TERMENUL DE ÎNCHIRIERE  
 
      Art.2.-Construcțiile C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp  se închiriază pe o perioadă de         
ani, începând cu data de................................, cu drept de prelungire în condițiile stabilite prin avizul 
conform al Ministerului Educației. 
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      IV.-CHIRIA/GARANȚIA 
  
      Art.3.-(1) Chiria totală pentru bunurile prevăzute la art.1 este de.........................lei/lună 
(exclusiv/inclusiv costurile cu utilitățile publice aferente!!!???), care se indexează anual în funcţie de 
rata inflației comunicată oficial de către Institutul Național de Statistică și se plătește în prima decadă a 
fiecărei luni, pentru luna în curs.  

      (2) Pentru neplata în termen a chiriei  se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanțele 
bugetare. 

      (3) Neplata chiriei în două luni consecutive conduce la rezilierea de drept a contractului de închiriere, cu 
plata daunelor interese solicitate Chiriașului în instanțele de judecată de către Administrator.  

      (4) Chiriașul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de 
închiriere să depună în contul Administratorului, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând valoarea a 
două chirii lunare.  

      (5) Predarea-primirea bunurilor închiriate se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile 
de la data constituirii garanţiei. 

      (6) Neplata chiriei, a majorărilor de întârziere, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către chiriaș, dă dreptul Administratorului la reținerea contravalorii 
acesteia din garanţie. În această situație, Chiriașul este obligat să reîntregească garanţia. 

      Art.4.-Plata chiriei se face în numerar la casieria Administratorului, sau prin orice altă formă în contul 
acestuia nr........................................................., deschis la Trezoreria Ianca. 
 
      V.-DREPTURILE PĂRŢILOR  
 
      Drepturile Chiriaşului 

      Art.5.-(1) Chiriașul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile 
proprietate publică ce fac obiectul prezentului contract de închiriere. 

      (2) Chiriaşul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii,  potrivit naturii  bunurilor şi 
obiectivelor stabilite de părţi  prin contractul de închiriere. 

      Drepturile Administratorului 

      Art.6.-(1) Administratorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligaţiilor 
asumate de Chiriaş. 

      (2) Administratorul  are  dreptul  să   modifice  în   mod   unilateral   partea   reglementară   a 
contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, cu notificarea 
Chiriașului cu cel puțin 30 de zile anterior datei de modificare. 
 
      VI.-OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

      Obligaţiile Chiriaşului 

      Art.7.-(1) Chiriaşul este obligat să asigure exploatarea în mod direct, în regim de continuitate şi de 
permanenţă a bunurilor proprietate publică care fac obiectul prezentului contract, potrivit obiectivelor 
stabilite de către Administrator. 

      (2) Chiriaşul  nu  poate  subînchiria   bunurile proprietate care fac obiectul prezentului contract. 

      (3) Chiriaşul  este obligat să plătească chiria în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna în curs. 

      (4) Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică închiriate 
(protejarea secretului de serviciu, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia 
mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.). 

      (5)  La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen sau din orice alt motiv, Chiriaşul este 
obligat să restituie Administratorului bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. 

      (6) Alte clauze.....(care pot fi cele privind modalitatea de suportare a cheltuielilor cu utilitățile publice) 
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      Obligaţiile Administratorului 

      Art.8.-(1) Administratorul este obligat să nu îl tulbure pe Chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din 
prezentul contract de închiriere. 

      (2) Administratorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de 
cazurile prevăzute expres de lege. 

      (3) Administratorul este obligat să notifice Chiriaşului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă 
atingere drepturilor acestuia. 

      VII.-ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

      Art.9.-(1) Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:  

      a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

      b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
Administrator, cu plata unei despăgubiri juste în sarcina acestuia. În caz de dezacord fiind competentă 
instanţa de judecată. 

      c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Chiriaş, prin reziliere de către Administrator, 
cu plata unei despăgubiri în sarcina Chiriaşului; 

      d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Administrator, prin reziliere de către Chiriaş, 
cu plata unei despăgubiri în sarcina Administratorului; 

      (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere bunurile care au fost utilizate de Chiriaş în 
derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: 
      a) bunurile de retur: construcțiile C2-C3 și terenul aferent în suprafață de 1.065 mp, revin 
Administratorului în mod gratuit și libere de orice sarcini;   
      b) bunurile proprii: bunurile/mijloacele fixe/obiectele de inventar achiziționate de Chiriaș în derularea 
proiectului, revin acestuia. 

      VIII.-RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

      Art.10.- Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 
închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii aflate în culpă. 

      Art.11.-Soluţionarea litigiilor de orice fel care rezultă din executarea prezentului contract de închiriere 
se realizează  de către instanțele judecătorești competente din raza teritorială a Chiriașului, dacă acestea 
nu au fost soluționate pe cale amiabilă, prin mediere.    

      IX.-DISPOZIȚII FINALE    

      Forța majoră și Cazul fortuit                                         

      Art.12.-(1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de închiriere, se înţelege o împrejurare 
externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, 
absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. 

      (2) Prin cazul fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea 
prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei 
majore. 

      Art.13.-Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                            ADMINISTRATOR,                                                                    C H I R I A Ş, 
LICEUL TEHNOLOGIC «NICOLAE ONCESCU» IANCA                  ........................................................... 
     DIRECTOR, PROF.CAZACU MIRELA MARINELA                      ........................................................... 
 
                     ______________________                                                    _____________________ 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.39 

din 17 iunie 2021 
 

privind: atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul 

Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca administrat de Consiliul Local. 

        
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 

iunie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.2/22.03.2021 a Asociației Sportive Voința Plopu, prin care se propune 

atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul Plopu, în 

memoria fotbalistului legitimat în cadrul acestei asociații sportive la data încetării premature 

din viață; 

      ►referatul de aprobare al primarului și raportul serviciului de urbanism și cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

      ►avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local, pentru 

administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism;  

      ►acordul comun în formă autentică al părinților defunctului pentru atribuirea numelui 

acestuia stadionului de fotbal din satul natal;  

      ►dispoziţiile art.2 lit.d), art.3 alin.(1) şi art.5 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.7 alin.(1) din Regulamentul de funcţionare a comisiei de atribuire de 

denumiri, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008; 

      ►avizul nr.1/28.05.2021 al comisiei județene de atribuire de denumiri, favorabil 

consultativ și fără obiecții, pentru atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» 

Stadionului de fotbal din satul Plopu; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se atribuie denumirea «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul 

Plopu, str. 1 Decembrie 1918 nr.595A, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 

administrat de Consiliul Local, înscris în Cartea Funciară Nr.78180 cu Numărul Cadastral 

4908.    

      Art.2.-(1) Prin grija Primarului Oraşului Ianca se va confecționa şi amplasa panoul 

publicitar cu denumirea atribuită potrivit art.1, la intrarea principală a Stadionului de fotbal din 

satul Plopu. 

      (2) Clubul Sportiv Voința Plopu, precum și celelalte cluburi/asociații sportive, vor utiliza 

noua denumire a stadionului în documentele de omologare și în orice corespondență cu 

trimitere la locul disputării etapelor competiționale/întrecerilor sportive. 

      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ instituțiilor/persoanelor 

îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului 

general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(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 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
 

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

proiectului de hotărâre privind: atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» 

Stadionului de fotbal din satul Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 

administrat de Consiliul Local. 

 

      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 și oportunitatea promovării acestei hotărâri, o argumentez în felul următor: 

      Prin adresa nr.2/22.03.2021, Asociația Sportivă Voința Plopu a propus Consiliului Local 

adoptarea unei hotărâri pentru atribuirea denumirii «ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului 

de fotbal din satul Plopu, în memoria fotbalistului legitimat în cadrul acestei asociații sportive 

la data încetării premature din viață a acestuia; 

      O să constatați că motivarea propunerii este una mai mult de ordin emoțional, pornită din 

solidaritatea umană care să aline într-un fel suferința familiei, rudelor și prietenilor 

fotbalistului, însă și așa să zicem că este de acceptat pentru că la acest eșalon performanțele 

sportive nu pot fi la un nivel foarte ridicat, de mare notorietate, acceptându-se faptul că acest 

copil a fost unul dintre cei mai îndrăgiți, apreciați și promițători fotbaliști ai acestui club, iar 

istoria fotbalistică a satului Plopu nu propune vreun nume important/de legendă care să 

reclame la rându-i această onoare;  
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      Pentru consilierii locali care sunt la primul mandat sau pentru cei care nu au mai participat 

la adoptarea unei astfel de hotărâri, trebuie să informez că procedura este oarecum simplă, 

fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.48/2003, unde se arată, printre altele, că: 

      ►proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a 

unor nume ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea 

unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 

comisia județeană de atribuire de denumiri; 

      ►solicitarea avizului comisiei județene de atribuire de denumiri este obligatorie; avizul 

are caracter consultativ şi se emite în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării; în 

cazul în care avizul comisiei nu este emis în termenul de 60 de zile, consiliul local poate 

adopta hotărârea de atribuire sau schimbare de denumiri şi în lipsa acestuia; în cazul de față 

s-a emis avizul favorabil și fără obiecții nr.1/28.05.2021 

      ►hotărârile consiliilor locale adoptate fără solicitarea avizului comisiei județene de 

atribuire de denumiri sunt nule de drept; nulitatea se constată de către instanţa de contencios 

administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate. 

      Pe aceste motivații și explicații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma 

prezentată. 

 
 
                                                        Vă mulţumesc ! 

 
 

                                                          P R I M A R 
 
 

                                                Fănel George CHIRIŢĂ 
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                                    A V I Z    

 
      Comisia  pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, întrunită în 

şedinţă de lucru la data de 23 martie 2021; 

      Analizând proiectul de hotărâre privind: atribuirea denumirii 

«ALEXANDRU CIOCÂRLAN» Stadionului de fotbal din satul Plopu, 

imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca administrat de 

Consiliul Local; 

      Cu votul majorităţii membrilor, comisia avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 

 
 

                                                                 C O M I S I A : 
 

 PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
LUPU FLOREA                                                DRAGOMIR LIVIU 
___________                                                 ____________ 
 
 
                                      M E M B R I, 
 
 
CIORTAN ROMEO                                         GROZEA EMILIAN 
 ____________                                            ______________ 
 

                                                                                 
MANOLE IONEL 

_______________ 
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                                                                       P R O I E C T                           
                                                     H O T Ă R Â R E A   Nr.40 
                                                             din 17 iunie 2021 

 
privind: actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat 
prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 iunie 
2021; 
      Având în vedere: 

      ►modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
oraşului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi completările ulterioare, de la ultima 
actualizare a acestuia însușită prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/11.02.2019;  

      ►dispoziţiile art.289 alin.(2) și art.290 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.6 și art.9 din Normele tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităților administrativ 
teritoriale, aprobate prin H.G.nr.392/2020; 

      ►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.2^2 din O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►prevederile pct.1 și 3 din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate 
prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului, declarația secretarului general, rapoartele serviciilor 
financiar contabil și de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum 
și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul  consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se actualizează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca, 
județul Brăila, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi completările ulterioare, astfel:                                                         

      a)- Se modifică şi se completează poziţiile nr.1, nr.143, nr.157, nr.158, nr.159, nr.162, nr.163, 
nr.164, nr.165, nr.167, nr.168, nr.169, nr.170, nr.172, nr.175, nr.176, nr.179, nr.180, nr.181, nr.182, 
nr.203, nr.205, nr.207, nr.208, nr.209, nr.210, nr.236, nr.252 și nr.253 din Secţiunea I-bunuri 
imobile, după cum urmează: 
      Secţiunea I- Bunuri imobile 
la poziția nr.1, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „10.726.110,49”,  iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
nr.40/17.06.2021”; 
la poziția nr.143, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „6.144.798,20”,  iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
40/17.06.2021”; 
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la poziția nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „46.362”,  iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.158, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „teren în suprafață de 200 mp”, coloana 
nr.5 va avea următorul cuprins: „9.064”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 
public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 40/17.06.2021”; 
la poziția nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „36.071” - „11.964”,  iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „301.981,11”- „263.762”, iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
nr.40/17.06.2021”; 
la poziția nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „437.305” - „54.384”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.164, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „80.431” - „22.600”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.165, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „267.334,80” - „18.128”, iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „5.571” - „36.586”,  iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „164.909” - „77.249”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „524.029” - „236.870”, iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.170, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „462.695” - „116.835”, iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „57.188” - „20.883”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „96.583” - „69.539”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „50.368” - „52.825”,  iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „42.080” - „75.186”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „99.144” - „83.955”,  iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „11.833” - „12.236”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „20.483” - „50.192”, iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.203, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „3.637.136”- „1.088.632”,  iar coloana 
nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului 
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la poziția nr.205, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „3.015.672,83”- „1.204.893”, iar coloana 
nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „289.022” - „352.626”, iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „342.245” - „175.878”,  iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „333.389” - „159.889”,  iar coloana nr.6 
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „57.130” - „22.660”,  iar coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.236, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „2.306.884,71”, iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.252, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „9.582.476,15”, iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
40/17.06.2021”; 
la poziția nr.253, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „347.531,28”, iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 
40/17.06.2021”; 
      b)-Se completează Secţiunea 1-bunuri imobile, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al orașului Ianca, cu pozițiile nr.256-262 identificate conform datelor din Anexa 
nr.1. 

      Art.2.-Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, atestat prin H.G. 
nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta 
hotărâre, este prevăzut în Anexa nr.2. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care înregistrează bunurile 
respective în conturi contabile distincte. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      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 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă-Primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului 
Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
      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: 

      Potrivit dispoziţiilor art.289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, toate bunurile 
aparţinând unităţii administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către 
o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă (primar) ori de o altă persoană 
împuternicită să exercite atribuţiile respective;   

      Comisia are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor 
respective. Inventarul se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a localității (consiliul local); 

      Hotărârea va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în condiţiile legii, cel puţin de 
următoarele documente: 

      a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoţite de extrase de carte funciară, din care să 
reiasă înscrierea proprietății în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză nu este grevat de sarcini; 

      b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale din 
care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii. 

      În cazul în care nu există acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile 
aflate în proprietatea publică a localității, aceste bunuri se pot înscrie în domeniul public al acesteia, 
iar hotărârea de atestare a inventarului va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, cu privire la următoarele:  

      a) bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenența acestuia la domeniul public 
al localității respective la data semnării declaraţiei; 

      b) bunul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată 
sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobilelor 
preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

      În aplicarea prevederilor din Codul administrativ, menționate mai sus, au fost elaborate Normele 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităților 
administrativ teritoriale, aprobate prin H.G.nr.392/2020, unde la art.6 se arată printre altele că: 
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      a) actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărâri a Guvernului de atestare a 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale; 

      b) prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se 
înțelege: 

      1.-completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I; 

      2.-completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale autorităţii 
deliberative anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

      3.-completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale autorităţii 
deliberative, conform art.286 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

      4.-modificarea, inclusiv abrogarea unor poziţii din inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului şi/ 
sau completat potrivit pct.1-3; 

      O altă componentă a procesului de inventariere o reprezintă și activitatea de evaluare/reevaluare 
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localității. Astfel, potrivit art.2^2 din O.G.nr.81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2008 activele fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 
3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până 
la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea. 

      În fine, potrivit prevederilor pct.1 din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin 
H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în baza inventarelor întocmite pentru 
bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, a căror apartenență a fost stabilită prin hotărâre a Guvernului, consiliile locale care, potrivit 
legii, administrează astfel de bunuri, înregistrează bunurile respective în conturi contabile distincte. 
      În concret, actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca, 
propusă prin hotărârea de astăzi, se referă la actualizarea după 3 ani a valorilor de inventar ale unor 
bunuri imobile, precum și completarea Inventarului cu noi bunuri imobile realizate/construite/declarate 
ca atare de la ultima actualizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/11.02.2019 și până la 
finele anului 2020.  
      Prin urmare, având aceste motivații și explicații, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea prezentei 
hotărâri în forma propusă. 
 
 
                                                          Vă mulţumesc ! 
 
 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                   Fănel George CHIRIŢĂ   
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     Nr.15074/11.06.2021 
 
 
 
 
                                                       D E C L A R A Ț I E 
 
 
      Subsemnatul, Sterian Alexandru-secretar general oraș Ianca, având în vedere Proiectul de 
hotărâre nr.41 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care va 
fi supus dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 17 
iunie 2021; 
      Dat fiind faptul că la art.1 lit.b) din proiectul de hotărâre se prevede completarea Secţiunii 
1-bunuri imobile, cu pozițiile nr.256-262 identificate conform datelor din Anexa nr.1; 
      În conformitate cu dispozițiile art.289 alin.(7) și (8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
      a) bunurile prevăzute Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.41 nu fac obiectul unor litigii cu 
privire la apartenenţa acestora la domeniul public al orașului Ianca, la data semnării prezentei 
declaraţii; 
      b) bunurile prevăzute Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.41 nu fac obiectul unor cereri 
de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor 
normative care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 
român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
      Prezenta declaraţie este însoţită de referatul serviciului de urbanism privind conformitatea 
cu realitatea pentru bunurile respective, întocmit în scopul asumării celor declarate, semnat de 
conducătorul serviciului, potrivit căruia pentru bunurile respective sunt acte doveditoare care 
permit înscrierea lor în domeniul public al orașului Ianca. 
       
  

Data: 11.06.2021                                                                          ........................................... 
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 Comisia specială  pentru întocmirea inventarului                                                                                                     Primarul Oraşului Ianca 

                   bunurilor care alcătuiesc domeniul public                                                                                                     FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ 
                     al oraşului IANCA 

 

 

 
 

COMPLETAREA  BUNURILOR  CARE  ALCĂTUIESC  DOMENIULUI  PUBLIC AL  ORAŞULUI  IANCA 
 

SECŢIUNEA  I.  BUNURI  IMOBILE 
 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
 clasificare 

Denumirea 
 bunului 

Elemente  de  identificare 

Anul 
dobândirii  

sau dării  în  
folosinţă 

Valoare  de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală, 
denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare 

 

0 1 2 3 4 5 6 

256 1.8.12 

Stație pompare 

ape uzate 

SPAU 1 

Clădire stație, cămin decantor, electropompe 

submersibile, troliu de ridicare, instalații 

electrice, instalații ventilație, traductor nivel, 

ventilatoare centrifugale, conductă refulare 

2019 934.628,16 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

257 1.8.12.  

Stație pompare 

ape uzate 

SPAU 2 

Clădire stație, cămin decantor, electropompe 

submersibile, troliu de ridicare, instalații 

electrice, instalații ventilație, traductor nivel, 

ventilatoare centrifugale, împrejmuire, 

conductă refulare 

2019 8.401.920,17 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

258 1.3.7.1 

Parcare și 

spații de joacă 

zona blocuri 

A9, A10, A11 

Suprafață carosabil-2.312,50 mp 

Suprafață trotuare-887 mp 

Locuri de parcare-91 buc.-1.693,5mp 

Vecinătăți: Nord-str.Calea Brăilei, Sud- str. 

N.Oncescu, Est-str.Parcului, Vest-bloc A11 

 

2019 545.287,26 

P.V.R.T.L. 

nr.15013/12.06.2019 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

259 9.2.1 Teren 

 

Teren în suprafață de 1.304 mp situat în 

str.Calea Brăilei ,cvartal 16, parcela 631, 

înscris în CF nr.76051 

 

 

2019 

 
 

63.792,70 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.72 /31.10.2019 

Local nr.73 /31.10.2019 



SECŢIUNEA  I.  BUNURI  IMOBILE 
 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
 clasificare 

Denumirea 
 bunului 

Elemente  de  identificare 

Anul 
dobândirii  

sau dării  în  
folosinţă 

Valoare  de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală, 
denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare 

 

0 1 2 3 4 5 6 

260 1.3.7.1 

Parcare și 

spații de joacă 

zona blocuri 

C1-C6 

 

Suprfață carosabil-1585mp 

Suprafață trotuare-1191mp 

Suprafață parcări -1129mp 

Spații verzi-1820mp 

Vecinătăți:Nord-str.Calea Brăilei, Sud-str. 

N.Oncescu, Est-str.Industriei,Vest-str.Gării 

2020 533.207,47 

P.V.R.T.L. 

nr.13651/15.05.2020 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

261 1.3.7.1. 

Parcare și 

spații de joacă 

zona blocuri 

D1-D7 

 

Suprafață carosabil-5.140 mp 

Suprafață trotuare-2.000 mp 

Locuri de parcare-87 buc. 

Vecinătăți:Nord-str.Calea Brăilei, Sud-str. 

N.Oncescu, Est-bloc D3, Vest-str. Industriei 

2020 737.043,27 

P.V.R.T.L. 

nr.10438/20.01.2020 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

262 1.6.2. 

Așezământ 

cultural sat 

Plopu 

Suprafață teren- 1.909mp 

Suprafață construită -453 mp 

Fundație beton armat, zidărie din cărămidă 

presată,planșeu beton, acopeiș tip șarpantă 

din scânduri de rașinoase cu hidroizolație 

peste asterială, învelitoare din tablă. 

2020 2.007.590,17 

P.V.R.T.L. 

nr.20253/16.12..2020 

Domeniul public al 

orașului Ianca, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Local nr.40/17.06.2021 

                                                                                                       

                                                                                                      COMISIA SPECIALĂ 

            Preşedinte: Mircescu Mircea-viceprimar_________                                 Dogărescu Mioara-consilier serviciul de urbanism şi cadastru________ 

            Membri:     Sterian Alexandru-secretar general__________                     Condruț Lenuța-responsabil patrimoniu/administrare bunuri_________ 

                               Turcu Georgiana-șef serviciu financiar-contabil__________ Predescu Dorina-consilier juridic______________________________ 

                               Mocanu Marian-consilier compartimentul Registrul agricol_______________ 
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        ROMÂNIA                                                                                                                        ANEXA  NR. 2 la H.C.L. NR. 40/17.06.2021 
JUDEŢUL  BRÃILA 
      ORAŞ IANCA                                                                                                              
                                                                                                                                      
Comisia specială pentru întocmirea Inventarului                                                                                                                                              Primarul  Orasului  Ianca 
   bunurilor care alcătuiesc domeniul public                                                                                                                                                 FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ 

             al ORAȘULUI  IANCA 
 

INVENTARUL  ACTUALIZAT AL BUNURILOR  CARE  ALCĂTUIESC  DOMENIUL  PUBLIC 
AL  ORAŞULUI  IANCA PE ANUL 2020 

 

SECȚIUNEA I. BUNURI IMOBILE 

Nr. crt. 
Cod de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării 

în 
folosință 

Valoare de 
inventor (lei) 

Situația juridică 
actuală, denumire act 
de proprietate sau alte 

acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1 3 7  
Drumul comunal 

35 

Traseu = DJ 221 – intravilan, Lungime = 10 100 ml din care : piatrã =  
8 030 ml, asfalt = 2 070 ml, Spaţiu verde L = 10 100 ml S= 46 080 mp, 
Plantaţi în aliniament = 200 buc, Indicatoare 3 buc, Trotuare L = 700 
ml, S = 700 mp 

1998 10.726.118,49  HCL nr. 40/17.06.2021  

2  1 3 7  
Drumul comunal 
36 TRONSON I 

Lungime = 6 900 ml din care : piatrã = 6 900 ml, S = 41 400 mp, 
Plantaţii în aliniament = 264 buc  

1998 7.544.607,65 HCL nr. 40/17.06.2021 

3   1 3 7  
 Drumul comunal 
36 TRONSON II 

Traseu = SMA Ianca- intravilan S total = 41 684mp, Lungime stradă = 3 
585 ml, Lungime trotuar = 7 171 ml, Spaţiu verde L=3 585 ml, Plantaţii 
în aliniament = 102 buc, Indicatoare 2 buc  

1998 2.367.754,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 4   1 3 7  
 Drumul comunal 

37 

Traseu = DN 2B - intravilan Lungime = 2 184 ml, S = 2 012 mp, din 
care: piatrã = 184 ml, S = 1 012 mp, asfalt = 2 000 ml,  
S = 11 000 mp, Spaţiu verde L = 2 260 ml S = 15 820 mp, Plantații în 
aliniament = 125 buc, Trotuare L = 368 ml  

1998 3.624.374,38 HCL nr. 40/17.06.2021 

 5  1 3 7  Strada Gãrii 

Traseu = DN 2B – DC 35 LOT1 DN2B- ST CFR  
Stotală = 13 431mp, lungime stradă =1 588 ml, lungime trotuar = 1 588 
ml, lungime spațiu verde = 1 588 ml LOT2 ST CFR-DC35 Stotală =  
8 119mp, lungime stradă = 507 ml, lungime trotuar = 507 ml, lungime 
spațiu verde = 507 ml, Plantaţii în aliniament= 34 buc, Indicatoare 2 buc  

1998 1.297.041,57 HCL nr. 40/17.06.2021 

 6   1 3 7   Strada Sãrãţeni 
Traseu = DN 2B –intravilan Stotală = 33 687 mp, Lungime strada =  
2 300 ml, Lungime trotuar = 4 600ml, Spaţiu verde L = 4 600 ml, 
Plantaţii în aliniament= 34 buc, Indicatoare 2 buc  

1998 2.956.899,90 HCL nr. 40/17.06.2021 



2 

 

 7   1 3 7   Strada Parcului 
Traseu = DN 2B – intravilan Stotală = 12 840 mp, Lungime strada = 725 
ml, Lungime trotuar = 1 450 ml, Lungime Spaţiu verde L = 1 450 ml 
 

1998 496.250,87 HCL nr. 40/17.06.2021 

 8   1 3 7   Strada Morii 

Traseu = DN 2B – intravilan Stotală = 16 381 mp, Lungime strada =  
1 076 ml, Lungime trotuar = 2 152 ml, Lungime Spaţiu verde L = 2 152 
ml 
 

1998 1.899.386,04 HCL nr. 40/17.06.2021 

 9   1 3 7   Strada Primãverii 

Traseu = DN 2B- linie CFR sud –LOT 1 Stotală = 19 962 mp, Lungime 
strada = 1 272 ml, Lungime trotuar = 2 554 ml, Spaţiu verde L = 2 554 
ml 
  

1998 681.561,24 HCL nr. 40/17.06.2021 

 10   1 3 7   Strada Primãverii 
Traseu = DN 2B – intravilan nord LOT2 Stotală = 6 600 mp, Lungime 
strada = 810 ml, Lungime trotuar = 1 620 ml, Spaţiu verde L = 1 620 ml 
  

1998 1.603.327,81 HCL nr. 40/17.06.2021 

 11   1 3 7   Strada Teilor 

Traseu = DN 2B – spital LOT2 Stotală = 4 356 mp, Lungime strada = 
270 ml, Lungime trotuar = 540 ml, Spaţiu verde L = 540 ml, Plantaţii în 
aliniament = 14 buc  
 

1998 324.064,20 HCL nr. 40/17.06.2021 

 12   1 3 7   Strada Teilor 

Traseu = DN 2B – intravilan nord LOT1 Stotală = 5 933 mp, Lungime 
stradă = 1 011 ml, Lungime trotuar = 2 022 ml, Spaţiu verde L= 2 022 
ml 
  

1998 740.023,17 HCL nr. 40/17.06.2021 

 13   1 3 7   Strada Viilor 

Traseu = DN 2B – intravilan nord LOT1: Stotală = 7 238 mp, Lungime 
stradă = 1 016 ml, Lungime trotuar = 2 032 ml, Spaţiu verde L=2 032 
ml, LOT2: Stotală = 3 749 mp 
 

1998 587.149,53 HCL nr. 40/17.06.2021 

 14   1 3 7   Strada Viilor 
Traseu = DN 2B – linia CFR sud LOT2 Stotală = 5 785 mp Lungime 
stradă = 900 ml, Trotuar L = 900 ml, Lungime spațiu verde = 1 800 ml  
 

1998 1.212.604,13 HCL nr. 40/17.06.2021 

 15   1 3 7  
 Strada Mecaniza-

torilor 

Traseu = Str. Albinei – Str. Castanilor Stotală = 7 489 mp Lungime 
strada = 563 ml, Lungime trotuar = 1 126 ml, Spaţiu verde L = 1 126 ml  
 

1998 944.522,75 HCL nr. 40/17.06.2021 

 16   1 3 7   Strada Castanilor 

Traseu = Strada Albina - intravilan Lungime = 250 ml, S = 1 500 mp, 
din care: piatrã = 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 2 250 mp, 
Trotuar L = 250 ml, S = 500 mp 
 

1998 276.954,55 HCL nr. 40/17.06.2021 

 17   1 3 7   Strada Albinei  

Traseu = Str. Morii – Str. Mecanizatorilor Lungime = 725 ml,  
S = 3 480 mp, Piatră = 3 480 mp, Spaţiu verde L = 700 ml,  
S = 4 200 mp, Trotuar L = 725 ml, S = 1 450 mp 
 

1998 229.804,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 18   1 3 7  
 Strada 

Stadionului 

Traseu = Str. Primãverii – Str. Mecanizatorilor  
Stotală = 6 565 mp, Lungime stradă =611 ml, Lungime trotuar=1 222 
ml, Spaţiu verde L = 1 222 ml  
 

1998 900.421,54 HCL nr. 40/17.06.2021 



3 

 

 19   1 3 7   Strada Rozelor 

Traseu = intravilan nord-intravilan sud LOT1 DN2B-intravilan N: 
Stotală = 5 535 mp; LOT2 DN2B - intravilan S: Stotală = 6 392 mp, 
Lungime stradă = 1 450 ml, Lungime trotuar = 2 900 ml, Spaţiu verde L 
= 2 900 ml; LOT3 intravilan nord – cimitir: Stotală = 5 773 mp; LOT4 
intravilan sud str. Orizontului: Stotală = 1 323 mp  
 

1998 1.592.418,44 HCL nr. 40/17.06.2021 

 20   1 3 7   Strada Zorilor 

Traseu = intravilan nord-intravilan sud LOT1 DN 2B - intravilan N: 
Stotală = 7 645ml; LOT2 DN 2B - intravilan S: Stotală = 6 573mp 
Lungime stradă = 1 035 ml, Lungime trotuar = 2 070 ml Spaţiu verde 
L= 2 070 ml; LOT3 intravilan sud – str. Orizontului: Stotală = 1 702 mp  
 

1998 1.697.419,14 HCL nr. 40/17.06.2021 

 21   1 3 7   Strada Aviatorilor 

Traseu = DN 2B – UM Stotală = 16 403 mp Lungime stradă =  
1 100 ml, Lungime trotuar = 1 100 ml, Spaţiu verde = 2 200 ml; LOT2: 
Stotală = 12 348 mp  
 

1998 1.399.428,74 HCL nr. 40/17.06.2021 

 22   1 3 7  
 Strada Nicolae 

Oncescu 

Traseu = limita intrare est – bloc A9 Lungime = 1 026 ml,  
S = 5 263 mp, din care: asfalt = 1 026 ml, S = 5 263 mp, Trotuar L =  
1 026 ml S = 3 078 mp asfaltat = 1026 ml, S = 2 052 mp pământ = 1 026 
ml, S = 1 026 mp Spațiu verde L = 600 ml, S= 600 mp 
 

1998 869.888,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

23  1 3 7  Strada Eroilor 

L = 300 ml S = 1 200 mp, Asfalt S = 1 200 mp, Trotuare beton  
L = 70 ml S = 70 mp Est – Ceama V Vest – Epureanu C Sud – Casa de 
Cultură Nord – Bărbuceanu, Vrânceanu, etc  
 

1997 180.316,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 24   1 3 7  
 Strada Nr 1 Gara 

Ianca 

Traseu Șoseaua Plopu – intravilan LOT1: S totală = 7 701 mp Lungime 
strada = 569 ml, Lungime trotuar = 1 138 ml Spaţiu verde L = 1 138 ml ; 
LOT2: Stotală = 2 683 mp 
 

1998 942.078,43 HCL nr. 40/17.06.2021 

 25   1 3 7  
 Strada Nr. 2 Gara 

Ianca 

Traseu = Str. Nr 1 – DN 2B Stotală = 6 028 mp Lungime stradă = 471 
ml, Lungime trotuar = 471 ml, Lungime spațiu verde = 471 ml  
 

1998 753.505,40 HCL nr. 40/17.06.2021 

 26   1 3 7  
 Strada Nr. 3 Gara 

Ianca 
Traseu = DN 2B – Siloz Ianca: Stotală = 8 114 mp 1998 132.990,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 27   1 3 7  
Strada Nr. 4 Gara 

Ianca 
Traseu = Str. Nr 3 – intravilan: Stotală = 2 773 mp  1998 104.933,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 28   1 3 7  
Strada Nr. 2 Sat 

Plopu 

Traseu = Lacul Ianca – Str. Nr. 9 Lot 1 – DS 441 Stotală = 5 399 mp Lot 
2 – DS 461 Stotală = 3 706 mp, Lungime stradă = 716 ml, Lungime 
trotuar = 1 432 ml, Spaţiu verde L = 1 432 ml 
  

1998 1.498.975,55 HCL nr. 40/17.06.2021 



4 

 

 29   1 3 7  
Strada Nr. 3 Sat 

Plopu 

Traseu = Lacul Ianca – intravilan est, LOT 1- DS 407 Stotală =  
4 976 mp; LOT 2-DS 406 Stotală = 3 595 mp; LOT 3 – DS 381 Stotală = 
3 155 mp; LOT 4- DS 342 Stotală = 3 727 mp, Pomi în aliniament= 11 
buc, Lungime stradă = 1 223 ml, Lungime trotuar = 2 446 ml, Spaţiu 
verde L = 2 446 ml 
  

1998 2.470.151,32 HCL nr. 40/17.06.2021 

 30   1 3 7  
Strada Nr. 4 Sat 

Plopu 

Traseu = Lacul Ianca – intravilan est Lot 1 – DS 264 Stotală =  
3 787 mp; Lot 2 – DS 287 Stotală = 3 816 mp; Lot 3 – DS 306  Stotală =  
3 197 mp; Lot 4 – DS 321 Stotală = 3 740 mp, Plantații în aliniament =  
15 buc, Lungime stradă = 1 189 ml, Trotuare L = 2 378 ml, Lungime 
spațiu verde = 2 378 ml  
 

1998 2.482.597,02 HCL nr. 40/17.06.2021 

 31   1 3 7  
 Strada Nr. 5 Sat 

Plopu 

Traseu= Lacul Ianca – intravilan est Lot 1 – DS 247 Stotală =  
3 579 mp; Lot 2 – DS 246 Stotală = 3 622 mp; Lot 3 – DS 214 Stotală = 3 
124 mp; Lot 4 – DS 197 Stotală 3 549 mp Lungime stradă = 1 162 ml, 
Lungime trotuar = 2 324 ml Spaţiu verde L= 2 324 ml 
  

1998 2.410.061,68 HCL nr. 40/17.06.2021 

 32   1 3 7  
 Strada Nr. 6 Sat 

Plopu 

Traseu Lacul Ianca – str. nr. 1 Lot 1 – DS 125 Stotală = 2 974 mp; Lot 2 
– DS 140 Stotală = 3 586 mp; Lot 3 – DS 164 Stotală =  
3 443 mp; Lot 4 – DS 177 Stotală = 4 226 mp Lungime stradă =  
1 030 ml, Lungime trotuar = 2 060 ml, Lungime spatiu verde = 2 060 ml  
 

1998 447.069,34 HCL nr. 40/17.06.2021 

 33   1 3 7  
Strada Nr. 7 Sat 

Plopu 
Abrogată prin HGR NR 343 / 2012  - - - 

 34   1 3 7  
Strada Nr. 7+8 Sat 

Plopu 

Traseu extravilan nord – intravilan sud și intravilan vest – intravilan est 
( DS 8 + DS 54 + DS 114) Stotală= 26 449 mp Lungime strada = 1 993 
ml, Lungime trotuar = 3 986 ml, Spaţiu verde L= 3 986 ml, Plantații în 
aliniament = 20 buc  
 

1998 3.697.050,38 HCL nr. 40/17.06.2021 

 35   1 3 7  
Strada Nr. 9 Sat 

Plopu 

Traseu intravilan nord – Str. Nr. 10 Lot 1 – DS 21 Stotală =  
2 145 mp; Lot 2 – DS 95 + DS 163 + DS 226 + DS 305 + DS 381/1 Stotală 
= 12 811 mp Lungime stradă = 793 ml, Lungime trotuar = 1 586 ml, 
Spatiu verde L = 1 586 ml  
 

1998 2.919.747,96 HCL nr. 40/17.06.2021 

 36   1 3 7  
Strada Nr. 10 Sat 

Plopu 

Traseu Str. Nr.  9 – intravilan est Lot 1 – DS 489/1 Stotală =  
3 872 mp Lot 2 – DS – 538 Stotală = 3 370 mp Lungime stradă = 537 ml, 
Trotuare L = 1 074 ml, Spaţiu verde L = 1 074 ml  
 

1998 2.166.843,22 HCL nr. 40/17.06.2021 

 37   1 3 7  
Strada Nr. 11 Sat 

Plopu 

Traseu intravilan vest – intravilan est Lot 1- DS 512 Stotală =  
3 305 mp; Lot 2 – DS 513 Stotală = 3 682 mp Lungime stradă = 540 ml, 
Trotuare L = 1 080 ml Spatiu verde L = 1 080 ml  
 

1998 1.175.746,53 HCL nr. 40/17.06.2021 



5 

 

 38   1 3 7  
Strada Nr. 12 Sat 

Plopu 

Traseu intravilan nord – intravilan sud Lot 1 – DS 38 Stotală =  
1 958 mp; Lot 2 – DS 79 + DS 176 + DS 213 + DS 320 + DS 364 + DS 511 
+ DS 489 Stotală = 14 746 mp Lungime stradă = 902 ml, Lungime 
trotuar = 1 804 ml Lungime spațiu verde = 1 804 ml Plantatii în 
aliniament = 7 buc  
 

1998 1.943.214,72 HCL nr. 40/17.06.2021 

 39   1 3 7  
Strada Nr. 13 Sat 

Plopu 

Traseu șosea asfaltată – cimitir ( DS 22) Stotală = 6 838 mp Lungime 
stradă = 576 ml, Trotuare L = 1 152 ml, Lungime spatiu verde = 1 152 
ml  
 

1998 999.095,82 HCL nr. 40/17.06.2021 

 40   1 3 7  
Strada Nr. 622 Sat 

Perişoru 

Traseu = drum de centurã N – strada nr. 174 Stotală = 15 848 mp 
Lungime stradă = 1 255 ml, Lungime trotuar = 2 510 ml, Lungime 
spatiu verde = 2 510 ml  
 

1998 2.251.231,65 HCL nr. 40/17.06.2021 

 41   1 3 7  
Strada Nr. 700 Sat 

Perişoru 

Traseu = intravilan – strada Nr. 662 Lungime = 166 ml, S = 664 mp, din 
care: balast = 166 ml Alee pietonalã L = 166 ml, S = 332 mp  
 

1998 25.155,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 42   1 3 7  
 Strada Nr. 661 Sat 

Perişoru 

Traseu Str. 622 – DC 36 Stotală = 2 199 mp Lungime stradă = 165 ml, 
Lungime trotuar = 230 ml Lungime spațiu verde = 230 ml  
 

1998 1.011.025,71 HCL nr. 40/17.06.2021 

 43   1 3 7  
Strada Nr. 174 Sat 

Perişoru 

Traseu intravilan – DC 36 Stotală = 1 161 mp Lungime stradă = 98 ml, 
Lungime trotuar = 196 ml, Lungime spațiu verde = 196 ml 
  

1998 227.307,34 HCL nr. 40/17.06.2021 

 44   1 3 7  
Strada Nr. 904 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 906 – str. nr. 918 Stotală = 520 mp, Lungime stradă = 88 ml, 
Trotuare L= 88 ml, Lungime spațiu verde = 88 ml  
 

1998 87.013,96 HCL nr. 40/17.06.2021 

 45   1 3 7  
Strada Nr. 917 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr.  918 Stotală = 536 mp, Lungime stradă = 127 ml, 
Trotuare L = 127 ml, Lungime spațiu verde = 127 ml  
 

1998 99.800,19 HCL nr. 40/17.06.2021 

 46   1 3 7  
Strada Nr. 918 Sat 

Perişoru 

Traseu centurã – str. nr.  904 Stotală = 4 178 mp, Lungime stradă = 387 
ml, Trotuare L = 774 ml, Lungime spațiu verde  =  774 ml  
 

1998 542.100,68 HCL nr. 40/17.06.2021 

 47   1 3 7  
Strada Nr. 1 Sat 

Perişoru 

Traseu intravilan sud – DC 35 Stotală = 13 980 mp Lungime stradă = 1 
227 ml, Trotuare L = 2 454 ml  Lungime spațiu verde = 2 454 ml  
 

1998 2.198.139,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

 48   1 3 7  
Strada Nr. 2 Sat 

Perişoru 

Traseu str. nr.  102 – str. nr. 472 Stotală = 10 855 mp, Lungime stradă = 
1 065 ml, Trotuare L = 2 130 ml, Lungime spațiu verde = 2 130 ml  
 

1998 1.983.680,78 HCL nr. 40/17.06.2021 

 49   1 3 7  
Strada Nr 96 Sat 

Perişoru 

Traseu = DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 1 739 mp, Lungime stradă = 127 
ml, Trotuare L = 254 ml, Lungime spațiu verde = 254 ml 
  

1998 218.902,09 HCL nr. 40/17.06.2021 

 50   1 3 7  
Strada Nr. 102 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 2 - intravilan Lungime = 77 ml, S = 385 mp, din care: 
piatrã = 77 ml 
 

1998 14.491,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 51   1 3 7  
Strada Nr. 76 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 1 080 mp, Lungime stradă = 125 ml, 
Trotuare L = 250 ml, Lungime spațiu verde = 250 ml  
 

1998 175.938,80 HCL nr. 40/17.06.2021 

 52   1 3 7  
Strada Nr. 139 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 900 mp, Lungime stradă = 136 ml, 
Trotuare L = 272 ml, Lungime spațiu verde = 272 ml  
 

1998 152.145,86 HCL nr. 40/17.06.2021 

 53   1 3 7  
Strada Nr. 284 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 791 mp, Lungime stradă = 129 ml, 
Trotuare L= 129 ml, Lungime spațiu verde = 129 ml  
 

1998 125.601,20 HCL nr. 40/17.06.2021 

 54   1 3 7  
Strada Nr. 356 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 1 110 mp, Lungime stradă = 140 ml, 
Trotuare L = 140 ml, Lungime spațiu verde = 140 ml  
 

1998 222.423,25 HCL nr. 40/17.06.2021 

 55   1 3 7  
Strada Nr. 472 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 Stotală = 1 649 mp, Lungime stradă = 133 ml, 
Trotuare L = 266 ml, Lungime spațiu verde = 266 ml  
 

1998 227.346,71 HCL nr. 40/17.06.2021 

 56   1 3 7  
Strada Nr. 597 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 2 (incinta fost CAP ) Lot 1 – Stotală= 5 336 mp; 
Lot 2 – Stotală = 4 669 mp Lungime stradă = 950 ml , Trotuare L= 1 900 
ml, Lungime spațiu verde =1 900 ml  
 

1998 1.881.388,87 HCL nr. 40/17.06.2021 

 57   1 3 7  
Strada Nr. 138 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 2 - intravilan Lungime = 57 ml, S = 313 mp, Trotuare 
L= 114 ml  
 

1998 14.684,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 58   1 3 7  
Strada Nr. 304 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 2 - intravilan Lungime = 99 ml, S = 544 mp, Trotuare L 
= 198 ml  
 

1998 14.549,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 59   1 3 7  
Strada Nr. 318 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 2 - intravilan Lungime = 64 ml, S = 320 mp, Spaţiu 
verde L = 77 ml, S = 154 mp, Trotuare L = 128 ml  
 

1998 15.251,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 60   1 3 7  
Strada Nr. 74 Sat 

Perişoru 

Traseu = DC 36 – str. nr. 1 Stotală = 1 340 Lungime = 135 ml, Spaţiu 
verde L = 124 ml, S = 248 mp, Trotuare L = 270 ml, Lungime spațiu 
verde = 270 ml  
 

1998 233.134,45 HCL nr. 40/17.06.2021 

 61   1 3 7  
 Strada Nr. 173 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 1 Stotală = 1 178 mp, Lungime stradă = 137 ml, 
Trotuare L = 274 ml, Lungime spațiu verde = 274 ml  
 

1998 189.560,06 HCL nr. 40/17.06.2021 

 62   1 3 7  
Strada Nr. 259 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 1 Stotală = 957 mp Lungime stradă = 135 ml, 
Trotuare L = 135 ml, Lungime spațiu verde = 135 ml  
 

1998 163.201,59 HCL nr. 40/17.06.2021 

 63   1 3 7  
 Strada Nr. 391 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 1 Stotală = 1 191 mp, Lungime stradă = 142 ml, 
Trotuare L = 284 ml, Lungime spațiu verde = 284 ml  
 

1998 214.347,85 HCL nr. 40/17.06.2021 

 64   1 3 7  
Strada Nr. 471 Sat 

Perişoru 

Traseu DC 36 – str. nr. 1 Stotală = 1 432mp Lungime stradă = 141 ml, 
Trotuare L = 282 ml, Lungime spațiu verde = 282ml  
 

1998 195.642,74 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 65   1 3 7  
Strada Nr. 24 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 1 - intravilan Lungime = 60 ml, S = 300 mp, din care: 
piatră = 60 ml, Alee pietonalã L = 60 ml, S = 180 mp, Spaţiu verde L = 
60 ml, S = 120 mp 
 

1998 11.881,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 66   1 3 7  
Strada Nr. 220 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 1 - intravilan Lungime = 60 ml, S = 300 mp, din care: 
piatră = 60 ml, Alee pietonalã L = 600 ml, S = 240 mp 
 

1998 11.412,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 67   1 3 7  
 Strada Nr. 233 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 1 - intravilan Lungime =6 0 ml, S = 300 mp, din care: 
piatră = 60 ml, Alee pietonalã L = 60 ml, S = 90 mp  
 

1998 11.337,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 68   1 3 7  
Strada Nr. 403 Sat 

Perişoru 

Traseu = str. nr. 1 - intravilan Lungime = 60 ml, S = 300 mp, din care: 
piatră = 60 ml, Alee pietonalã L = 60 ml, S = 300 mp  
 

1998 11.442,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 69   1 3 7  
Stradã Centurã-

Est 

Traseu = intravilan sud – intravilan nord Lungime = 2 484 ml,  
S = 9 936 mp, din care: piatră = 2 484 ml  
 

1998 373.991,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 70   1 3 7  
Stradã Centurã-

Vest 

Traseu = intravilan sud – intravilan nord Lungime = 2 200 ml,  
S = 8 800 mp, din care: piatră = 2 200 ml 
 

1998 331.232,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 71   1 3 7  
 Strada 

Specialistului-Nord 
Sat Oprişeneşti  

Traseu DN 2B – intravilan nord (DS 99) Stotală = 2 690 mp, Lungime 
strada = 280 ml, Trotuare L= 560 ml, Lungime spațiu verde =560ml  

1998 401.874,87 HCL nr. 40/17.06.2021 

 72   1 3 7  
Stradã 

Specialistului-Sud 
Sat Oprieneşti 

Traseu DN 2B – intravilan nord (DS118) S total=3 249 mp, Lungime 
strada = 394 ml, Trotuare L = 788 ml, Lungime spațiu verde = 788 ml  
 

1998 468.028,56 HCL nr. 40/17.06.2021 

 73   1 3 7  
Stradã Şcolii -Nord 

Sat Oprişeneşti 

Traseu DN 2B – intravilan nord ( DS 62) Stotală = 2 807 mp, Lungime 
stradă = 313 ml, Trotuare L = 570 ml, Lungime spațiu verde = 570 ml  
 

1998 583.039,64 HCL nr. 40/17.06.2021 

 74  1 3 7 
Stradã Şcolii-Sud 
Sat Oprişeneşti 

Traseu DN 2B – intravilan sud (DS 173) Stotală = 4 204 mp, Lungime 
stradă = 379 ml, Trotuare L = 758 ml, Lungime spațiu verde = 758 ml  
 

1998 597.301,18 HCL nr. 40/17.06.2021 

 75   1 3 7  
Stradã Bufet-Nord 

Sat Oprieneşti  

Traseu = DN 2B – intravilan (DS 27) Stotală = 2 666 mp, Lungime 
stradă = 278 ml, Trotuare L = 556 ml, Lungime spațiu verde = 556 ml  
 

1998 537.886,30 HCL nr. 40/17.06.2021 

 76   1 3 7  
Stradã Bufet-Sud 
Sat Oprişeneşti  

Traseu = DN 2B – intravilan (DS 215) Stotală = 3 490 mp, Lungime 
stradă = 372 ml, Trotuare L = 744 ml, Lungime spațiu verde = 744ml  
 

1998 502.889,22 HCL nr. 40/17.06.2021 

 77  1 3 7  
Stradã Schelei- 

Nord Sat 
Oprişeneşti  

Traseu = DN 2B – intravilan nord Lungime = 191 ml, S = 1 050 mp, 
Trotuare L = 382 ml 

1998 27.155,22 HCL nr. 40/17.06.2021 

 78   1 3 7  
Stradã Schelei-Sud 

Sat Oprişeneşti  

Traseu DN 2B – intravilan sud ( DS 237 + DS 238) Stotală =  
2 341 mp, Lungime stradă = 277 ml, Trotuare L = 554 ml, Lungime 
spațiu verde = 554 ml  
 

1998 441.920,33 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 79  1 3 7  
Stradã Nr. 1 Sud 
Sat Oprişeneşti  

Traseu str. Specialistului – str. Şcolii sud (DS129) Stotală =  
2 687 mp, Lungime stradă = 251 ml, Trotuare L = 502 ml, Lungime 
spațiu verde = 502 ml 
  

1998 429.781,69 HCL nr. 40/17.06.2021 

 80   1 3 7  
Stradã Nr. 2 Sud 
Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Specialistului – str. Şcolii sud (DS 148) Stotală =  
2 699 mp, Lungime stradă = 251 ml, Trotuare L = 502 ml, Lungime 
spațiu verde = 502ml  
 

1998 355.960,77 HCL nr. 40/17.06.2021 

 81   1 3 7  
Stradã Nr. 3 Sud 
Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Specialistului – str. Şcolii sud (DS 159) Stotală =  
1 753 mp, Lungime stradă = 259 ml, Trotuare L = 518 ml, Lungime 
spațiu verde = 518 ml  
 

1998 342.601,81 HCL nr. 40/17.06.2021 

 82   1 3 7  
Stradã Nr. 4 Sud 
Sat Oprişeneşti 

Traseu = str. Şcolii – str. Bufetului Sud (DS189) Stotală = 2 195 mp, 
Lungime stradă = 210 ml, Trotuare L = 420 ml, Lungime spațiu verde = 
420 ml  
 

1998 447.958,04 HCL nr. 40/17.06.2021 

 83   1 3 7  
Stradã Nr. 5 Sud 
Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Şcolii – str. Bufetului Sud (DS 203) Stotală =  
2 163 mp Lungime stradă = 214 ml, Trotuare L = 428 ml, Lungime 
spațiu verde = 428 ml  
 

1998 420.866,61 HCL nr. 40/17.06.2021 

 84   1 3 7  
Stradã Nr. 6 Nord 

Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Specialistului – str. Şcolii Nord (DS 77) Stotală =  
2 603 mp, Lungime stradă = 253 ml, Trotuare L = 506 ml, Lungime 
spațiu verde = 506 ml  
 

1998 436.091,06 HCL nr. 40/17.06.2021 

 85   1 3 7  
Stradã Nr. 7 Nord 

Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Specialistului – str. Şcolii Nord (DS 91) Stotală =  
2 878 mp, Lungime stradă = 250 ml, Trotuare L = 500 ml, Lungime 
spațiu verde = 500 ml  
 

1998 483.182,11 HCL nr. 40/17.06.2021 

 86   1 3 7  
 Stradã Nr. 8 Nord 

Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Şcolii – str. Bufetului Nord (DS 34) Stotală =  
2 186 mp, Lungime stradă = 219 ml, Trotuare L = 438 ml, Lungime 
spațiu verde = 438 ml  
 

1998 399.548,85 HCL nr. 40/17.06.2021 

 87   1 3 7  
Stradã Nr. 9 Nord 

Sat Oprişeneşti 

Traseu str. Şcolii – str. Bufetului Nord (DS 49) Stotală =  
2 109 mp Lungime stradă = 215 ml, Trotuare L = 430 ml, Lungime 
spațiu verde = 430 ml  

1998 360.976,91 HCL nr. 40/17.06.2021 

 88   1 3 7  
 Stradã Magistralã 

Nord Sat 
Oprişeneşti  

Traseu = intravilan est – intravilan vest Lungime = 642 ml, S =  
3 210 mp, Trotuare L = 1 284 ml 

1998 209.579,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 89   1 3 7  
Stradã Magistralã 

Sud Sat 
Oprişeneşti 

Traseu = intravilan est – intravilan vest Lungime = 1 252 ml, S = 12 520 
mp, din care: piatrã L = 1 252 ml 

1998 471.253,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 90   1 3 7  
Stradã Magistralã 
Est Sat Oprişeneşti 

Traseu = intravilan nord – intravilan sud, Lungime = 800 ml, S = 6 400 
mp, din care: piatrã L = 800 ml 

1998 240.896,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 91   1 3 7  
Stradã Magistralã 

Vest Sat 
Oprişeneşti 

Traseu = intravilan nord – intravilan sud, Lungime = 400 ml, S = 3 200 
mp, din care: piatrã L = 400 ml 

1998 120.448,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 92   1 3 7  
Strada Nr. 1 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã est – str. nr. 7, Lungime = 350 ml, S = 2 100 mp, din 
care: piatră L = 350 ml, Spaţiu verde L = 350 ml, S =  
1 400 mp, Alee L = 350 ml, S = 700 mp 
  

1998 131.585,32 HCL nr. 40/17.06.2021 

 93   1 3 7  
Strada Nr. 3 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã est - Centurã vest, Lungime = 434 ml, S= 2 170 mp, 
din care: piatrã L = 434 ml, Spaţiu verde L = 434 ml, S = 868 mp, Alee L 
= 434 ml, S = 868 mp  
 

1998 92.513,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 94   1 3 7  
Strada Nr. 4 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã est - Centurã vest, Lungime = 426 ml, S= 2 556 mp, 
din care: piatră L = 426 ml, Spaţiu verde L = 426 ml, S = 1 704 mp, Alee 
L = 426 ml, S = 852 mp  
 

1998 111.940,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 95   1 3 7  
Strada Nr. 5 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã nord – str. nr. 2 Lungime = 341 ml, S = 3 046 mp, din 
care: piatră L = 341 ml, Spaţiu verde L = 341 ml, S = 1 364 mp, Alee L = 
341 ml, S = 682 mp 
 

1998 130.226,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 96   1 3 7  
Strada Nr. 6 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã nord – str. nr. 1, Lungime = 157 ml, S = 628 mp, din 
care: piatră L = 157 ml, Spaţiu verde L = 157 ml, S = 236 mp, Alee L = 
157 ml, S = 236 mp 
 

1998 26.698,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 97   1 3 7  
Strada Nr. 7 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã nord – Str. Nr. 2 Lungime = 284 ml, S = 1 704 mp, din 
care: piatră L = 284 ml, Spaţiu verde L = 284 ml, S =  
1 136 mp, Alee L = 284 ml, S = 568 mp  
 

1998 74.627,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 98   1 3 7  
Strada Nr. 8 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Centurã nord – str. nr. 2 Lungime = 284 ml, S = 1 704 mp, din 
care: piatră L = 284 ml, Spaţiu verde L = 284 ml, S = 1 136 mp, Alee L = 
284 ml, S = 568 mp 
 

1998 74.627,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 99   1 3 7  
Strada Nr. 9 Sat 
Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 2 - Centurã vest Lungime = 150 ml, S = 751 mp, din 
care: piatră L = 150 ml, Spaţiu verde L = 150 ml, S = 225 mp, Alee L = 
150 ml, S = 225 mp  
 

1998 31.638,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 100   1 3 7  
Strada Nr. 10 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 2 – strada nr. 3 Lungime = 280 ml, S =  
1 120 mp, din care: piatră L = 280 ml, Spaţiu verde L = 280 ml, S = 560 
mp, Alee L = 280 ml, S = 560 mp 
 

1998 48.312,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 101   1 3 7  
Strada Nr. 11 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 2 – Strada nr. 3 Lungime = 280 ml, S =  
1 120 mp, din care: piatră L= 280 ml, Spaţiu verde L = 280 ml, S = 560 
mp, Alee L = 280 ml, S = 560 mp 
 

1998 48.312,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 102   1 3 7  
Strada Nr. 12 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 2 – Strada nr. 3 Lungime = 280 ml, S =  
1 120 mp, din care: piatră L= 280 ml, Spaţiu verde L= 280 ml, S = 560 
mp, Alee L = 280 ml, S = 560 mp 
 

1998 48.312,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 103   1 3 7  
Strada Nr. 13 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 2 – DC 36 Lungime = 300 ml, S = 1 800 mp, din 
care: piatră L = 300 ml, Spaţiu verde L = 300 ml, S = 1 200 mp, Alee L = 
300 ml, S = 600 mp 
 

1998 78.831,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 104   1 3 7  
Strada Nr. 14 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 13 – intravilan est, Lungime = 302 ml, S =  
1 812 mp, din care: piatră L = 302 ml, Spaţiu verde L = 302 ml, S = 1 
208 mp, Alee L = 302 ml, S = 604 mp 
 

1998 79.355,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 105   1 3 7  
Strada Nr. 15 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = DC 36 – Strada nr. 17 Lungime = 257 ml, S = 1 542 mp, din 
care: piatră L = 257 ml, Spaţiu verde L = 257 ml, S = 1 028 mp, Alee L = 
257 ml, S = 514 mp 
  

1998 67.532,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 106   1 3 7  
Strada Nr. 16 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = DC 36 – Strada nr. 17, Lungime = 308 ml, S = 1 848 mp, din 
care: piatră L = 308 ml, Spaţiu verde L = 308 ml, S = 1 232 mp, Alee L = 
308 ml, S = 614 mp  
 

1998 80.932,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

     107   1 3 7  
Strada Nr. 17 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 16 – Strada nr. 4, Lungime = 300 ml, S =  
1 800 mp, din care: piatră L = 300 ml, Spaţiu verde L = 300 ml, S = 1 
200 mp, Alee L = 300 ml, S = 600 mp  
 

1998 78.831,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 108   1 3 7  
Strada Nr. 18 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 3 – Strada nr. 4 Lungime = 250 ml, S =  
1 500 mp, din care: piatră L = 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 1 
000 mp, Alee L =  250 ml, S = 500 mp  
 

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 109   1 3 7  
Strada Nr. 19 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 3 – Strada nr. 4, Lungime = 182 ml, S= 1 092 mp, 
din care: piatră L = 182 ml, Spaţiu verde L = 182 ml, S = 728 mp, Alee L 
= 182 ml, S = 364 mp  
 

1998 47.822,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 110   1 3 7  
Strada Nr. 20 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 3 – Strada nr. 4, Lungime = 182 ml, S =  
1 092 mp, din care: piatră L = 182 ml, Spaţiu verde L = 182 ml, S = 728 
mp, Alee L = 182 ml, S = 364 mp  
 

1998 47.822,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 111   1 3 7  
Strada Nr. 21 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 4 – Strada Centurã sud Lungime = 250 ml, S = 1 
500 mp, din care: piatră L = 250 ml, Spaţiu verde L = 205 ml, S = 1 000 
mp, Alee L = 250 ml, S = 500 mp  
 

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 112   1 3 7  
Strada Nr. 22 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 4 – Strada Centurã sud, Lungime = 250 ml, S = 1 
500 mp, din care: piatră L = 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 1 000 
mp, Alee L = 250 ml, S = 500 mp 
  

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 113   1 3 7  
Strada Nr. 23 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 4 – Strada Centurã sud, Lungime = 250 ml, S = 1 
500 mp, din care: piatră L= 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 1 000 
mp, Alee L = 250 ml, S = 500 mp  
 

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 114   1 3 7  
Strada Nr. 24 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 4 – Strada Centurã sud, Lungime = 250 ml, S = 1 
500 mp, din care: piatră L = 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 1 000 
mp, Alee L = 250 ml, S = 500 mp  
 

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 115   1 3 7  
Strada Nr. 25 Sat 

Târlele Filiului 

Traseu = Strada nr. 4 – Strada Centurã sud, Lungime = 250 ml, S = 1 
500 mp, din care: piatră L = 250 ml, Spaţiu verde L = 250 ml, S = 1 000 
mp, Alee L = 250 ml, S = 500 mp  
 

1998 65.692,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 116   1 3 7  
Strada Nr. 1 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 - intravilan vest, Lungime = 400 ml, S = 3 200 mp, din 
care: piatră L = 400 ml 
 

1998 129.992,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 117   1 3 7  
Strada Nr. 2 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 - intravilan vest, Lungime = 450 ml, S = 4 500 mp, din 
care: piatră L = 450 ml 
 

1998 182.800,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 118   1 3 7  
Strada Nr. 3 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 - inrtavilan vest, Lungime = 390 ml, S = 900 mp, din 
care: piatră L = 390 ml 
 

1998 76.175,32 HCL nr. 40/17.06.2021 

 119   1 3 7  
Strada Nr. 4 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 - intravilan vest, Lungime = 390 ml, S = 3 900 mp, din 
care: piatră L = 390 ml 
 

1998 158.427,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 120   1 3 7  
Strada Nr. 5 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 7 – Strada nr. 1, Lungime = 490 ml, S = 7 350 mp, 
din care: piatră L = 490 ml S = 1 960 mp, spații verzi S = 5 390 mp 
 

1998 102.739,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 121   1 3 7  
Strada Nr. 6 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 7 – Strada nr. 1, Lungime = 450 ml, S= 6 300 mp, 
din care: piatră L = 450 ml S = 1 800, spații verzi S = 4 500 mp  
 

1998 93.323,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 122   1 3 7  
Strada Nr. 7 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 36 – intravilan vest, Lungime = 300 ml, S = 1 200 mp, din 
care: piatră L = 300 ml, Trotuare L = 100 ml, S = 100 mp, Spaţii verzi L 
= 280 ml, S = 4 480 mp  
 

1998 69.045,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 123   1 3 7  
Strada Nr. 8 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 7 – Strada nr. 11, Lungime = 500 ml, S = 4 500 mp, 
din care: piatră L = 500 ml S = 2 000 mp, spații verzi S = 2 500 mp 
 

1998 92.468,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 124   1 3 7  
Strada Nr. 9 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 8 – intravilan vest, Lungime = 300 ml S = 1 200 mp, 
Balast L = 300ml S = 1 200 mp 
 

1998 48.746,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 125   1 3 7  
Strada Nr. 10 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – intravilan vest, Lungime = 140 ml, S = 1 029 mp, din 
care: piatră L = 140 ml S = 560 mp, spații verzi S = 469 mp 
 

1998 24.853,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 126   1 3 7  
Strada Nr. 11 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – intravilan vest, Lungime = 150 ml, S = 450 mp, din 
care: balast L = 150 ml S = 450 mp, Spațiu Verde S =  1 200 mp 
 

1998 23.667,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 127   1 3 7  
Strada Nr. 12 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – Strada nr. 8 Lungime = 70 ml, S = 280 mp, din care: 
balast L = 70 ml 
 

1998 11.373,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 128   1 3 7  
Strada Nr. 13 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – strada nr. 8 Lungime = 54 ml, S = 324 mp, din care: 
balast L = 54 ml, S = 216 mp, Spațiu Verde S = 108 mp 
 

1998 9.258,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 129   1 3 7  
Strada Nr. 14 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – intravilan est, Lungime = 102 ml, S = 612 mp, din 
care: balast L = 102 ml, S = 306 mp, Spațiu Verde = 306 mp 
 

1998 13.803,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 130   1 3 7  
Strada Nr. 15 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – Centurã est, Lungime = 350 ml, S = 2 100 mp, din 
care: balast L = 350 ml, S = 1 400 mp, Spațiu Verde = 700 mp, 
Indicatoare 1 buc 
 

1998 60.281,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 131   1 3 7  
Strada Nr. 16 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – strada nr. 18 Lungime = 69 ml, S = 348 mp, din care: 
balast L = 69 ml 
 

1998 14.135,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 132   1 3 7  
Strada Nr. 17 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – strada nr. 18 Lungime = 70 ml, S = 350 mp, din care: 
balast L.= 70 ml 
 

1998 14.217,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 133   1 3 7  
Strada Nr. 18 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – strada nr. 15 Lungime = 550 ml, S = 5 500 mp, din 
care: piatrã L = 550 ml, S = 2 200 mp, Spațiu Verde = 3 300 mp 
 

1998 104.184,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 134   1 3 7  
Strada Nr. 19 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 18 – Strada nr. 15, Lungime = 200 ml, S = 1 200 mp, 
din care: balast L = 200 ml, S = 800 mp, Spațiu Verde = 400 mp 
 

1998 34.293,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 135   1 3 7  
Strada Nr. 20 Sat 

Berlescu 

Traseu = Strada nr. 11 – Strada nr. 1, Lungime = 1 050 ml, S =  
6 300 mp, din care: balast L = 1 050 ml S = 4 200 mp, Spațiu Verde = 2 
100 mp  
 

1998 180.042,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 136  1 3 7 
Strada Nr. 21 Sat 

Berlescu 

Traseu = DC 35 – intravilan sud, Lungime = 570 ml, S = 3 420 mp, din 
care: balast L = 570 ml 
 

1998 138.967,80 HCL nr. 40/17.06.2021 

137  1 3 7  
Alei carosabile 
asfaltate Oraş 

Ianca  

Zona bloc A + zona bloc C, L= 1 084 ml, S = 4 328 mp din care: zona bl. 
A, L = 500 ml, S = 2 000 mp zona bl. C, L = 584 ml, S = 2 328 mp 
 

1998 639.159,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

138  1 3 7  
Alei carosabile 
asfaltate Oraş 

Ianca 

Zona bloc A, L = 500 ml, S = 500 mp, Zona bl. D, L = 1 000 ml, S = 1 000 
mp, Zona bl. B, L = 335 ml, S = 335 mp, Zonã bl. C, L = 500 ml, S = 500 
mp 
 

1998 103.417,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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139  1 3 7  
Alei mozaicate + 

pavate Oraş Ianca 

Zona bloc B, (zona blocuri B3 – B6) mozaic L = 335 ml, S = 5 085 mp, 
Spații verzi S = 2 900 mp, Zona Casa de Culturã, L = 25 ml, S = 400 mp 
pavaj  
 

1998 1.413.764,60 HCL nr. 40/17.06.2021 

140  1 3 7  
 Alei asfaltate Oraş 

Ianca 
Zona Casa de Culturã L = 20 ml, S = 500 mp  1998 22.145,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

141  1 3 7  
Alei asfaltate Oraş 

Ianca 
Zona bloc C, L = 584 ml, S = 2 328 mp Str. Brăilei L = 900 ml  1998 2006 142.968,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

142  1 3 7  Parcãri Oraş Ianca 

Zona stadion: S = 2 003 mp; Zona Fabrica de zahar: S = 600 mp; Zona 
P-Ţa agroalimentarã: S = 570 mp; Zona Liceu N. Oncescu:  S = 90 mp; 
Zona Str. Gãrii: S = 328 mp; Zona CT 9: S = 258 mp; Zona Spital: S = 
240 mp; Zona bloc B1: S = 80 mp; Zona bloc A:  S = 40 mp; Zona Casa 
de culturã: S = 370 mp; Zona bloc C: S = 240 mp; Zona module: S = 200 
mp; Zona str. Sărăţeni: S = 100 mp; Zona Primărie: S = 125 mp  
 

1998 468.876,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 143   1 8 6  
 Conductã 

distribuţie apã 
oraş Ianca 

Lungime totalã = 19,25 km din care: veche = 13,3 km retea d Bl –B5 
=0,9 km retea d Bl D1-D7 = 1,0 km Sărățeni = 1,9 km Mecanizatorilor = 
0,15 km Aviatorilor = 1,5 km Viilor = 0,5 km, Hidranti buc =10 
 

1983 6.144.798,20 HCL nr. 40/17.06.2021 

 144   1 8 12  
 Staţie de tratare şi 

repompare Sat 
Plopu  

Suprafaţã = 736 mp, Amplasatã în vecinãtatea şcolii -Clădire stație -
Drum acces -Împrejmuire -Rezervor SNE=3buc -Electropompa 
LOTRU 65= 3 buc -Electropompa ET 32 -Hidrofor 2500 l -Electrovana 
DN=100mm -Electrocompresor -Tablou electric -Tablou automatizare -
Ventilator axial -Ventilator electric -Basculă -Trusă greutăți -Trusă 
scule -Sobă teracotă -Clădire stație clorinare -Cămin neutralizare clor -
Tablou electric  
 

1997 212.944,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 145   1 8 11  
 Rezervor 

înmagazinare apã 
sat Plopu 

 Capacitate = 200 mc  1997 135.002,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 146   1 8 6   -  - - - - 

147  1 8 6  
Conductă 

distribuție Apă sat 
Plopu 

Rețea distribuție veche = 8 600m, Rețea distribuție nouă = 8 620 m, 
Cămin betonat 5 buc  

1997 449.704,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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 148   1 8 12  
 Staţie de tratare şi 

repompare Sat 
Oprişeneşti  

Suprafaţã = 540 mp, Amplasatã în vecinãtatea bisericii -Clădire stație -
Împrejmuire -Rezervor S N E 3 -Senzor nivel -Electropompă ET32 -
Electropompă LOTRU 65 -Grup pompare -Electrovană -Hidrofor 2500 
l -Supapă siguranță -Supapă DN 80 -Electrocompresor ECR 350 -
Manometru cu contact -Ventilator axial -Tablou electric contori -Tablou 
electric cu convertizor -Tablou electric distributie -Basculă -Trusă 
greutăți -Sobă teracotă -Clădire stație clorinare -Cămin neutralizare 
clor -Tablou electric clorinare  
 

1997 212.791,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 149   1 8 11 
 Rezervor 

înmagazinare apã 
Sat Oprişeneşti  

 Capacitate = 200 mc  1997 144.053,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

150  1 8 6  -  - - - - 

 151   1 8 6  
 Conductă 

distribuție apă sat 
Oprișenesti 

Rețea distribuție veche = 4 990 m rețea distribuție nouă PE = 2 000 m, 
cămin betonat 6 buc rețea distribuție Ianca Gară 

1997 523.513,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 152   1 8 12  
 Staţie de tratare şi 
pompare apã sat 

Perişoru  

Suprafaţã = 648 mp Amplasatã în vecinãtatea cimitirului -Clădire stație 
pompare -Drum acces -Împrejmuire stație -Rezervor S N E -
Electropompă Lotru 65 = 3 buc -Electropompă SADU 50 -Tablou 
distribuție -Tablou comandă = 2 buc -Hidrofor -Manometru cu contact -
Ventillator VAS -Ventilator VR 250 -Electrocompresor -Basculă -
Radiator electric -Trusă greutăți -Sobă teracotă -Tablou electric contori 
-Clădire stație clorinare -Bazin neutralizare clor -Butelie clor = 2 buc -
Tablou electric 
 

1997 211.739,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 153   1 8 11  
 Rezervor 

înmagazinare apã 
Sat Perişoru  

Capacitate = 200 mc 1997 132.402,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

154  1 8 6   -  - - - - 

 155   1 8 6  
Conductă 

Distribuție sat 
Perisoru 

Rețea distribuție veche = 7 400 m, Rețea distribuție nouă = 7 450 m, 
Cămin beton = 5 buc  

1974 1997 
1997 

422.135,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 156   1 6 5   -  
- 
 

- 
- 

- 

- 

 157   1 6 5   - 
- 
 

- - - 
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 158   1 6 5  
 Centralã Termicã 

nr. 3 oraş Ianca 
Teren în suprafață de 200 mp 1999 9.064,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 159   1 6 5  
 Centralã Termicã 

nr. 9 oraş Ianca 
Suprafaţã construitã = 264 mp, Combustibil folosit = gaz metan 
Vecinãtãţi: N-bloc D2, S-str. Nicolae Oncescu, E-bloc D7, V-bloc D4 

1999 
36.071,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

11.964,00 

 160   1 9 2 2   - 
- 
 

- - - 

 161    - - - - - 

162  1 6 4  
Clãdire Sediu 

primãrie Consiliul 
local Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã 5 820 mp, din care: Suprafaţã construitã 671 mp 
Clãdire din cãrãmidã acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat nr. 
Încãperi = 14 camere din care magazie 2 camere, garaj 3 camere, corp 
nr. 2 = 7 camere + WC – 4 cabine, împrejmuitã cu gard cãrãmidã L= 45 
mp şi plasã sârmã L = 180 mp, Vecinãtãţi - N – bl. C1, S – proprietar 
particular, V – Parc, E – str. Gãrii garaj I.S.U. Dunărea garda de 
interventie stingere Ianca 
GARAJ UTILAJE INCINTĂ 
 

1952 

301.981,11 

HCL nr. 40/17.06.2021 

263.762,00 

163  1 6 2  
Clãdire grãdiniţă 

Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã 1 200 mp, din care: Suprafaţã construitã 205 mp, teren 
= 995 mp Clãdire din beton acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, 
terasã învelitoare din carton, nr. încãperi= 16 camere, Vecinãtãţi - N – 
proprietar particular, S – proprietar particular, V – str. Gãrii, E – 
Direcţia Servicii Publice  
 

1971 

437.305,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

54.384,00 

164  1 6 2  
Clãdire grãdiniţă 

Oraş Ianca 

Suprafață teren 500 mp, Suparafață construită 202 mp, Suprafața 
desfășurată 404 mp, regim de înălțime P+1, Vecinătăți: N – poliție, S – 
Primărie, V – bl. F5, E – str. Sărățeni  

1972 

80.431,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

22.600,00 

165  1 6 4  
Clãdirea Direcţiei 

Servicii Publice 
Oraş Ianca 

Suprafață teren 272 mp, Suprafaţã desfașurată 408 mp, Suprafaţã 
construitã 204 mp, Vecinãtãţi:  N – str. N Oncescu, S – Grãdiniţă, V – 
str. Gãrii, E – proprietate particulară  
 

1971 
267.334,80 

HCL nr. 40/17.06.2021 

18.128,00 

166  1 6 4  -  - - - - 

167 1 6 2  
Clãdire Muzeu 

Oraş Ianca 
Suprafaţã totalã 350 mp, din care: Suprafaţã construitã 165 mp, Clãdire 
din beton acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, Vecinãtãţi - N – 

1906 5.571,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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primãrie, S – proprietar particular, V – primãrie, E – str. Gãrii  
 36.586,00 

168  1 6 2  
Clãdire Cãmin 
cultural Oraş 

Ianca 

Suprafaţã totalã 793 mp, din care: Suprafaţã construitã 497 mp, teren  
1 500 mp, Clãdire din beton acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, 
nr. încãperi= 7 camere, Vecinãtãţi - N – str. Brãilei, S – târg, V – str. 
Viilor, E – fost C.A.P.  
 

1970 

164.909,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

77.249,00 

169  1 6 2  
Clãdire Casa de 

culturã Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã 958 mp, din care: Suprafaţã construitã 798 mp, teren  
2 266 mp, Clãdire din beton acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, 
terasã cu învelitoare din carton, Vecinãtãţi - N – str. Eroilor, S – str. 
Brãilei, V – str. Eroilor, E – bl F 5, F4  
 

1998 

524.029,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

236.870,00 

170  1 6 2  
Clãdire Unitate De 
Asistentă Medico-
socială Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã teren 19 408 mp, construcțiile: C1 cu Suprafaţã 
construitã 246 mp, C2 cu Suprafață construită 369 mp, C3 cu Suprafață 
construită 409 mp, C4 cu Suprafață construită 26 mp, C5 cu Suprafață 
construită 36 mp, C6 cu Suprafață construită  27 mp, Împrejmuire gard 
beton și plasă, Vecinãtãţi: N – Teilor, S – teren arabil, V – proprietate 
private, E – teren arabil  
 

1954 

462.695,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

116.835,00 

171  1 6 2  -  -  - - - 

172  1 6 2  
Clãdire Grãdiniţă 

Sat Plopu 

Suprafaţã totalã L= 576 mp din care Suprafaţã construitã 191,5 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi= 3 camere + hol, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L = 50 mp, 
Vecinãtãţi - N – drum stradal, S – dispensar veterinar, V – drum 
stradal, E – proprietar particular  
 

1959 

57.188,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

20.883,00 

173  1 6 2  
Clãdire Dispensar 
uman Sat Plopu 

Suprafaţã totalã = 1 700 mp, din care: Suprafaţã construitã 88,1 mp, 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi = 4 camere + hol + verandã împrejmuitã cu gard plasã sârmã 
L= 50 ml, Vecinãtãţi - N – Şcoalã, S – casã parohialã, V – proprietar 
particular, E – drum comunal  
 

1960 111.432,18 HCL nr. 40/17.06.2021 

174  1 6 2  
Clãdire Cãmin 

cultural Sat 
Perişoru 

Suprafaţã totalã = 750 mp, din care: Suprafaţã construitã 488 mp, 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi= 6 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 88 ml, 
Vecinãtãţi - N – proprietar particular, S – proprietar particular, V – 
drum comunal, E – proprietar particular  
 

1970 169.033,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 175  1 6 2  
Clãdire Grãdiniţă 

Sat Perişoru 
Suprafaţã totalã = 1 918 mp, din care: Suprafaţã construitã 257 mp, 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat nr. 

1956 96.583,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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încãperi= 6 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 168 ml 
Vecinãtãţi - N – drum comunal, S – drum comunal, V – proprietar 
particular, E – drum comunal  
 

69.539,00 

176  1 6 2  
Clãdire Grãdiniţă 

Sat Oprişeneşti 

Suprafaţã totalã = 1 457 mp, din care: Suprafaţã construitã 276 mp, 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi = 4 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 156 ml, 
Vecinãtãţi - N – DN 2B, S – Şcoalã, V – proprietar particular, E – Şcoalã  
 

1973 

50.368,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

52.825,00 

177  1 6 2 - - - - - 

178  1 6 2  
Clãdire Cãmin 

cultural Sat 
Oprişeneşti 

Suprafaţã totalã = 1 840 mp, din care: Suprafaţã construitã 362 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi = 4 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 172 ml 
Vecinãtãţi - N – DN 2B, S – proprietar particular, V – proprietar 
particular, E – drum comunal 
  

1950 144.130,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 179   1 6 2  
 Clãdire Grãdiniţă 
Sat Târlele Filiului 

Suprafaţã totalã = 3 318 mp, din care: Suprafaţã construitã 253,64 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi= 5 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 75 ml 
Vecinãtãţi - N – drum comunal, S – drum comunal, V – drum comunal, 
E – proprietar particular 
 

1970 

42.080,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

75.186,00 

180  1 6 2  
Clãdire Cãmin 

cultural Sat 
Târlele Filiului 

Suprafaţã totalã = 3 705 mp ,din care: Suprafaţã construitã 249 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi,= 6 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 133 ml  
 

1975 
99.144,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

83.955,00 

181  1 6 2  
Clãdire Dispensar 
uman Sat Târlele 

Filiului 

Suprafaţã totalã = 540 mp, din care: Suprafaţã construitã 64,84 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu azbociment, fundaţie beton armat 
nr. încãperi,= 4 camere, împrejmuitã cu gard plasã sârmã L= 40 ml 
Vecinãtãţi - N – drum comunal, S – cãmin cultural, V – bisericã, E – 
cãmin cultural  
 

1975 

11.833,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

12.236,00 

182  1 6 2  
Clãdire Grãdiniţă 

Sat Berlescu  

Suprafaţã totalã = 2 215 mp, din care: Suprafaţã construitã 188,17 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi = 4 camere, grădiniţã + o magazie, împrejmuitã cu gard plasã 
sârmã L= 221 ml Vecinãtãţi - N – drum comunal, S – drum comunal, V 
– proprietar particular, E – DC 35  
 

1960 

20.483,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

50.192,00 
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183  1 6 2  
Clãdire Cãmin 

cultural Sat 
Berlescu 

Suprafaţã totalã = 4 761 mp, din care: Suprafaţã construitã 261 mp 
Clãdire din cãrãmidã, acoperitã cu tablã, fundaţie beton armat, nr. 
încãperi = 5 camere, împrejmuitã cu gard L= 138 ml din care: plasã 
sârmã= 69 ml prefabricate 69 ml, Vecinãtãţi - N – bisericã, S – drum 
comunal, V – drum stradal, E – proprietar particular  
 

1960 69.963,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

184   
Piața 

agroalimentarã 
Oraş Ianca -mica- 

Suprafaţã totalã = 5 910 mp, din care: Suprafaţã asfaltatã = 910 mp, 
Suprafaţã neamenajatã = 5 000 mp, Vecinãtãţi - N – str. Brãilei, S – str. 
Nicolae Oncescu, V – str. Parcului, E – proprietar particular; Pavilion 
administrativ: Sc = 99 mp Su = 79,9 mp Fundaţie beton armat, pereţi 
din cărămidă, planșeu lemn placat cu rigips, șarpantă lemn, învelitoare 
tablă, nr. camere = 5, 2 grupuri sanitare = 5 cabine; Hală brânzeturi Sc 
= 54 mp Su = 51 mp Închideri perimetrale cu termopan 
 

1995 2006 145.295,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

185   Complex sportiv 

Suprafaţã totalã = 5 000 mp din care Suprafață zgură =1 500 mp 
Suprafață pământ = 3 500 mp, Vecinãtãţi - N – str. Stadionului, S – 
Stadion orășenesc Ștefan Vrăbioru, V – proprietate particular, E – 
proprietate particulară 
 

1999 81.450,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

186   
Obor vite Oraş 

Ianca 

Suprafaţã totalã = 5 000 mp, din care: Suprafaţã asfaltatã =  
2 000 mp, Vecinãtãţi - N – Târg, S – fost C.A.P., V – str. Viilor, E – fost 
C.A.P.  
 

2004- 344.230,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

187   Parc Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã = 23 123 mp, împrejmuire din plasã, SPATIU 
VERDE= 25 600 mp, Vecinãtãţi - N – str. Nicolae Oncescu, S – 
proprietar particular, V – str. Parcului, E – primãrie  
 

1966 2.055.879,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

188   Stadion Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã = 32 365 mp, Vecinãtãţi: N – str. Stadionului, S – 
proprietate particulară, E – proprietate particulară, V – proprietate 
particulară; Construcții: C1 suprafața construită 179 mp, din cărămidă, 
acoperită cu tablă, împrejmuire gard plasă  
 

1984 810.144,92 HCL nr. 40/17.06.2021 

189   Cimitir Oraş Ianca 

Suprafaţã totalã = 26 100 mp, din care: Suprafaţã ocupatã = 1 310 mp, 
situat în partea nordicã a oraşului, Numãr locuri 2 520, împrejmuire din 
prefabricate beton  
 

2004- 473.169,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

190    Monument eroi 
Amplasat în oraşul Ianca S teren = 24mp Sc = 2x4 mp = 8 mp Sd= 24 
mp 
 

2000 9.600,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

191  - -  - - - - 
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192 - 
Baza sportivă sat 

Plopu - 

Suprafața totală = 5 096 mp, fără amenajări, neîmprejmuită, vecinătăți 
: N- drum comunal, S- proprietar particular, V- proprietar particular + 
stație tratare apă +rezervor înmagazinare apă, E – drum comunal  
 

1950 73.790,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

193   
Parc public Sat 

Plopu 

Suprafaţã totalã = 3 840 mp , fãrã amenajãri, neîmprejmuitã, nr. pomi= 
48 buc, Vecinãtãţi - N – drum stradal, S – Consum COOP Ianca, V – 
drum stradal, E – Stație de pompare apã  
 

2004 57.590,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

194 - -  - - 0 HCL nr. 40/17.06.2021 

195   Parc Sat Perişoru 

Suprafaţã totalã = 1 086 mp , din care Suprafaţã construitã = 54,75 mp, 
nr. pomi 10 buc, neîmprejmuit, Vecinãtãţi - N – proprietar particular, S 
– drum comunal, V – drum comunal, E – proprietar particular  
 

2004 16.139,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

196   
Statuie Sat 
Perişoru 

Statuie din fier forjat, în Suprafaţã de 24 mp, grad de uzurã 50 % 
 

2004 9.600,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

197   
Stadion Sat Târlele 

Filiului 

Suprafaţã totalã = 7 898 mp, neamenajat, neîmprejmuitã, Vecinãtãţi - N 
– drum stradal, S – drum comunal, V – drum stradal, E – proprietar 
particular  
 

- 62.899,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

198   - 
- 
 

- - - 

199   
Parc Sat Târlele 

Filiului 

Suprafaţã neamenajatã = 1 224 mp, neîmprejmuitã, Vecinãtãţi - N – 
proprietar particular, S – drum comunal, V – drum stradal, E – drum 
comunal  
 

1960 9.747,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

200  - -  - - - - 

201    Piaţă Sat Berlescu 

Suprafaţã totalã = 1 800 mp, neamenajatã, neîmprejmuitã, Vecinãtãţi - 
N – proprietar particular, S – drum comunal, V – drum comunal, E – 
drum comunal  
 

2004 14.335,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

202   - 
- 
 

- - - 
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203   1 6 2  

LICEUL 
TEORETIC 

CONSTANTIN 
ANGELESCU 

Suprafață teren 23 418 mp; C1 – clădire liceu P+1, din cărămidă, 
fundație beton, planșeu beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă, 
Suprafața construită 1 531 mp, Suprafața desfășurată 2 949 mp; C2 
(fostă clădire Gimnaziu) D+P+1 fundație beton, zid cărămidă, șarpantă 
lemn, învelitoare tablă, Suprafața construită 257 mp, Suprafața 
desfășurată 759 mp; C3 – cantină fundație beton, zid cărămidă, 
șarpantă lemn, învelitoare tablă, Suprafața construită 187 mp, 
Suprafața desfășurată 187 mp; C4 – internat P+1 prefabricate, fundație 
beton, terasă necirculabilă, Suprafață construită 511 mp, Suprafața 
desfășurată 1 017 mp; C5 – centrală termică veche fundație beton, zid 
cărămidă, învelitoare tablă, Suprafața construită 41 mp; C6 – anexă 
Suprafața construită 20 mp; C7 – centrală termică nouă, fundație beton, 
zid cărămidă, învelitoare tablă Suprafața construită 36 mp; C8 – anexă 
Suprafața construită 31 mp; C9 – anexă, Suprafața construită 194 mp; 
C10 – anexă, Suprafața construită 48 mp. Vecinătăți: Nord – 
proprietate particulară, Sud – DN 2B (str. Calea Brăilei), Est – str. 
Viilor, Vest – proprietate particulară 
 

2000 

3.637.136,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

1.088.632,00 

204  1 6 2  
ȘCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
CALEA BRĂILEI 

SUP TEREN = 1 129,5 mp SUP CONSTRUITĂ = 168,5 mp CLADIRE 
ȘCOALĂ fundație beton, zid caramidă, învelitoare tablă, nr. camere = 
9, Sc = 376,25 mp CLĂDIRE CANCELARIE + BIBLIOTECĂ fundație 
beton, zid caramidă, învelitoare tablă, nr. camere = 6 Sc = 95,45 mp N= 
DN 2B, S= Protecția plantelor, E= Strada Viilor, V= Casa Parohială 
 

2000 

177.283,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

51.189,00 

 205   1 6 2 

GRUPUL 
ȘCOLAR 

NICOLAE 
ONCESCU 

Suprafață teren 17 089 mp; C1- clădire liceu P+1; Suprafață construită 
591 mp; C 2-clădire P+1- centru documentare informare, Suprafață 
construită 116 mp; C3 clădire anexă Suprafață construită 29 mp; C4-
remiză PSI  Suprafață construită 100 mp; C5 depozit materiale 
Suprafață construită 45 mp; C6 teren sintetic de sport, Suprafață 
construită 1 144 mp 
 

2001 

3.015.672,83 

HCL nr. 40/17.06.2021 

1.204.893,00 

206  1 6 2  
ȘCOALA CU 

CLASE I-VIII Nr. 
1 Ianca 

SUPRAFAŢĂ TEREN=10 286 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 1 
158,45 mp a) corp şcoalã corp A - fundație beton, zid caramidă, 
șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. încăperi = 16 sãli +2 holuri Sc = 
844,75 mp b) corp şcoalã corp B fundație beton, zid caramidă șarpantă 
lemn, învelitoare tablă nr. încăperi = 2+1 hol Sc = 106,1 mp c) 
MICROFERMA fundatie beton, zid caramidă, invelitori azbociment 1 
încãpere + 4 padocuri din plasã sârmã şi tablã ondulatã Sc = 65 mp d) 
WC cuvã betonatã, zid caramidă, placã budãu, învelitoare carton nr. 

2001 3.749.676,96 HCL nr. 40/17.06.2021 
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cabine = 10 Sc = 18 mp e) MAGAZIE fundație beton, pereţi din tablã, 
firme metalice, învelitoare tablã 3 încãperi Sc = 52 mp f) ATELIER 
fundație beton armat, zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. 
încaperi = 2 Sc = 62,1 mp g) GRUP SANITAR Fundație beton armat, 
zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. cabine = 11 
Lavabouri = 3 Hol acces = 1 Sc = 45 mp Su = 36 mp  

466.162,00 

207  1 6 2 
ŞCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
PLOPU 

ŞCOALA NOUÃ SUPRAFAŢA TEREN= 7 276 mp SUPRAFAŢA 
CONSTRUITĂ= 771,25 mp CLÃDIRE ŞCOALÃ fundație beton armat, 
zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă 11 incaperi – 3 holuri Sc 
= 690,5 mp MAGAZIE fundație beton, zid caramidă, șarpantă lemn, 
învelitoare tablă nr. încăperi = 2 Sc = 45,15 mp c) WC cuvã betonatã, 
zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. încăperi = 4 Sc = 35,6 
mp N-NEAGU NICU, GURÃU PANTAZIE, GAGU RADU; S-DRUM 
SÃTESC; E-COTIGÃ ANCUŢA, V= DRUM SÃTESC  
 

2001 

289.022,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

352.626,00 

208 1 6 2  
SCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
PERISORU 

SUPRAFAȚĂ TEREN= 4 851,9 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ =   
4 766,5 mp CORP ȘCOALĂ A Fundație beton armat, zid caramidă, 
șarpantă lemn, învelitoare tablă, nr. încăperi= 6 ; Sc= 399 mp; CORP 
SCOALA B Fundație beton armat, zid caramidă, șarpantă lemn, 
învelitare tablă nr. încăperi= 5 ; Sc= 295,5 mp; MAGAZIE Fundație 
beton armat, zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. 
încăperi=1 ; Sc= 60 mp WC Cuvă betonată, zid caramidă, placă beton 
nr. cabine= 7 ; Sc= 12 mp N-TEREN VIRAN, S-DRUM SĂTESC, E-
BĂDILĂ COSTEA, V-DRUM COMUNAL 
 

2007 2001 
2001 2001 

342.245,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

175.878,00 
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209 1 6 2  
ŞCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
TÎRLELE FILIU 

SUPRAFAŢA TEREN = 7 056 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ = 
583,0 mp CORP ŞCOALÃ fundatie beton armat, zid caramidă, 
șarpantă lemn, invelitoare tablă, nr. încăperi =10 ; Sc = 523,0 mp 
MAGAZIE fundație beton, pereţi paiantã, învelitor azbociment ondulat 
nr. încăperi =1 ; Sc = 45 mp W C cuvã betonatã, zid caramidă, învelitor 
azbociment nr. încăperi = 6 ; Sc = 15 mp, N- DRUM SÃTESC, S-DRUM 
SÃTESC, E= DRUM COMUNAL 37, V=proprietate particulară 
 

2001 

333.389,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

159.889,00 

210  1 6 2  
GRÃDINIŢA SAT 
TÎRLELE FILIU 

SUPRAFAŢA TEREN=1 000 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= ? 
CORP GRÃDINIŢĂ fundație beton armat, zid cărămidă, șarpantă 
lemn, învelitoare tablă, nr. încăperi =12 ; Sc = 216,0 mp WC cuvã 
betonatã, zid cărămidă, învelitor azbociment, nr. cabine = 6 ; Sc = 3,75 
mp; N- ANGHELESCU SAVIN, S- DRUM COMUNAL 37, E- 
BRUTÃRIE C L, V-DRUM SÃTESC 
 

2001 

57.130,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

22.660,00 

211  1 6 2  
GRÃDINIŢA 

ORAŞ IANCA Nr. 
1 

SUPRAFAŢĂ TEREN= 1 440 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 
253,59 mp CORP GRÃDINIŢĂ fundație beton armat, zid caramidă, 
șarpantă lemn, învelitoare tablă nr. încăperi = 9 ; Sc = 249,0 mp WC 
cuvã betonatã, zid caramidă, învelitori azbociment nr. cabine = 2 ; Sc = 
4,59 mp; N- DN 2B, S- Şcoala cu 16 Săli de clasă, E- Şcoala cu 16 Săli de 
clasă, V- Casa Parohialã 
 

2001 

493.089,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

65.261,00 

212  1 6 4  
APARTAMENT 

CAMERA 
OFICIALĂ bl. F6 

SUPRAFAŢA TEREN=În cotã indivizã SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 
95,15 mp Apartament 4 camere (bl. F6 p+3) fundatie beton, structurã 
integral prefabricatã, terasã necirculabilã ap. Nr. 1 , bl. F6 Ianca palier; 
N- str. Eroilor, S- bl. F4, E- Teren Viran, V- bl. F5  
 

2001 37.274,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

213  1 6 2  
ŞCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
OPRIŞENEŞTI 

SUPRAFAŢA TEREN= 5 862,0 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 
640,32 mp CORP ŞCOALÃ A fundație beton armat, zid caramidă, 
șarpantă lemn, învelitoare tablă, nr. încăperi =10 Sc = 290,82 mp b) 
CORP ŞCOALÃ B fundație beton armat, zid caramidă, șarpantă lemn, 
învelitoare tablă, nr. încăperi =4 Sc = 119,25 mp c) CASÃ ÎNVÃŢÃTOR 
fundație beton armat, zid caramidă, învelitoare tablă MAGAZIE 
fundație beton armat, zid caramidă, șarpantă lemn, învelitoare tablă, 
nr. încăperi =1 Sc = 57,5 mp WC cuvã betonatã, zid caramidă, învelitor 
azbociment nr. CABINE = 6 Sc = 20 mp; N- DN 2B, S-DRUM SÃTESC, 
E- GRÃDINIŢÃ ŞI CORCIU ION, V- DRUM SÃTESC 
 

2001 

133.767,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

212.533,00 



23 

 

 214  1 6 2  
GRĂDINIŢA SAT 

OPRIŞENEŞTI 

SUPRAFAŢA TEREN= 1 410 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 267,8 
mp CORP GRÃDINIŢĂ fundație beton armat, zid cărămidă, șarpantă 
lemn, învelitoare tablă, nr. încăperi =9 Sc = 263,25 mp b) WC cuvã 
betonatã, pereţi din placaj, acoperiş tablã ondulatã, nr. încăperi = 2 Sc = 
475 mp; N- DN 2B, S-CORCIU ION, E- BERCARU NIŢÃ, V-ŞCOALA 
OPRIŞENEŞTI  
 

2001 

167.877,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

51.121,00 

215  1 6 2  
ŞCOALA CU 

CLASELE I-VIII 
BERLEŞTI 

SUPRAFAŢA TEREN= 2 479 mp SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ= 518 
mp CORP ŞCOALÃ fundație beton armat, zid cărămidă, șarpantă 
lemn, învelitoare tablă, nr. încăperi = 11 Sc = 393 mp b) CORP 
GRÃDINIŢĂ fundație beton armat, zid cărămidă, șarpantă lemn, 
învelitoare tablă, nr. încăperi = 7 Sc = 106 mp Uzurã 75% c ) WC cuvã 
betonatã, zid cărămidă, învelitor azbociment, nr. încăperi = 1 Sc = 1,5 
mp N- DRUM COMUNAL, S-DRUM SÃTESC, E- DRUM COMUNAL 
35, V= MOCANU d) MAGAZIE LEMN fundație beton, zid cărămidă, 
învelitoare ţiglã, nr. încăperi =1 Sc = 17,5 mp 
 

2001 

152.379,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

89.879,00 

216  1 3 7  Strada Şcolii  
Traseu str. Sărățeni – str. Fabricii; Lot. 1  Suprafaţă totală: 1 800 mp; 
Lot. 2 Suprafaţă totală: 1 938 mp 
 

1998 66.888,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

217  1 3 7  Strada Salcâmilor 

Traseu str. Morii – str. Mecanizatorilor , S totală = 8 022 mp, Lungime 
stradă = 784 ml, Lungime trotuar = 1 568 ml, Lungime spațiu verde = 1 
568 ml  
 

1998 2.180.831,04 HCL nr. 40/17.06.2021 

218  1 3 7  Strada Câmpului 

Traseu str. Sărățeni – str. Mecanizatorilor S totală = 3 825 mp, Lungime 
stradă = 306 ml, Lungime trotuar = 612 ml, Lungime spațiu verde = 312 
ml  
 

1998 563.260,99 HCL nr. 40/17.06.2021 

219  1 3 7 Strada Industriei 

Traseu între N – DN 2B, S - Strada Nicolae Oncescu, Lungime = 70 ml 
Suprafaţă= 420 mp asfalt Spaţiu verde = 70 mp Trotuar asfalt 
Lungime=140 ml Suprafaţă=280 mp 
 

1998 74.717,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

220  1 3 7 
Strada Ion 

Theodorescu Sion 

Traseu între N – Strada Eroilor S – DN 2B Lungime = 100 ml Suprafaţă 
= 400 mp Trotuar asfaltat = 540 mp Spaţiu Verde= 150 mp 
 

1998 83.612,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

221  1 6 4 Târg orășenesc 
Amplasament : str Școlii nr. 7, Suprafață teren 6 850 mp, Vecinătăți: 
Nord: str. Școlii, Sud: Grup Școlar Nicolae Oncescu, Est : str. Fabricii 
Vest: proprietate privată 

2013 

366.839,69 

HCL nr. 40/17.06.2021 

755.149,00 
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222  1 6 4 
Platformă gunoi 

Ianca 

Suprafaţă teren= 12 100 mp  Vecinătăţi N – Teren Consiliul Local S – 
Drum exploatare E – Strada Viilor V – Teren Consiliul Local  
 

2002 1.921.356,97 HCL nr. 40/17.06.2021 

223  1 6 4  - 
- 
 

- - - 

224  1 6 4  
Împrejmuire 
cimitir Plopu 

Lungime gard elemente prefabricate din beton, plăci + stâlpi Lungime= 
400 ml Vecinătăţi N – Teren extravilan S – Teren Consiliul Local E – 
Teren Consiliul Local V – Drum sătesc  
 

2002 35.165,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

225  1 8 6  
Conductă 

aducţiune apă 
Berleşti 

Lungime= 6 000 ml aducţiune Lungime= 3 000 ml distribuţie 2002 307.493,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

226  1 6 3  

Indicatoare limită 
teritoriu 

administrativ al 
localităţii 

Arcadă, structură din beton armat cu emblema localităţii -indicator est 
la intersecţia DN 2B cu DJ 211 -indicator nord limită localitate pe DJ 
221 -indicator vest limită localitate pe DN 2B Suprafaţă construită = 6 
mp Suprafaţă desfăşurată = 18 mp 
 

1986 7.146,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

227  1 6 2  
Spaţiu bibliotecă 

orăşenească 

Parter bloc B3 Structură pe cadre beton armat Suprafaţă construită = 
76,15 mp Vecinătăţi: N – DN 2B S –bloc B4 E – parcare bloc B3 V – 
Biserică 
 

1999 30.677,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

228  1 3 7  
Str. Brăilei (DN 

2B) 

Traseu= intrare Est oraş Ianca, ieşire Vest oraş Ianca lungime = 4 500 
ml, Suprafaţă= 31 500 mp, Trotuare beton asfaltic: lungime = 600 ml, 
Suprafaţă =1 200 mp Trotuare betonate: lungime = 2 400 ml, Suprafaţă 
= 2 400 mp Spaţii verzi lungime = 3 000 m, Suprafaţă = 99 556 mp 
Plantaţii în aliniament = 397 buc Indicatoare = 46buc Semnale 
intermitente = 3 buc 
 

1974 5.633.138,17 HCL nr. 40/17.06.2021 

229  1 8 12  
Staţie Compost 

Deşeuri 
Biodegradabile 

DJ 221 Ianca-Şuţeşti Suprafaţă teren = 12 915 mp Capacitate = 17 000 
mc Compus din: Platformă betonată Suprafaţă = 7 800 mp Împrejmuire 
prefabricate beton lungime = 350 ml Împrejmuire exterioară plasă 
sudată lungime = 560 ml Drum acces betonat Suprafaţă = 90 mp Cabină 
cântar constucţie metalică Suprafaţă = 15 mp Garaj+atelier mecanic 
Suprafaţă = 174,25 mp 
 

2008 1.803.400,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

230  1 6 2 
Sală Gimnastică 
Şcoala cu 16 Săli 

de clasă 

Strada Brăilei nr. 114 Suprafaţă teren = 11 259 mp Suprafaţă 
desfăşurată = 1 236,12 mp Suprafaţă construită = 1 016,67 mp din care: 
Sală gimnastică = 797,22 mp Corp anexă = 219,45 mp Sală gimnastică: – 
fundaţie din beton armat zidărie portantă din cărămidă planşeu din 
ferme metalice învelitoare tablă nr. încăperi = 1 Anexă P+1: - fundaţie 
continuă beton armat - zidărie portantă - planşeu din beton armat peste 
parter şi etaj - terasă necirculabilă - învelitoare carton – nr. încăperi = 
23 Şcoala cu 16 Săli de clasă: Suprafaţă construită corp A = 328 mp 

2008 2.675.591,00 HCL nr. 40/17.06.2021 
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corp B = 600 mp Suprafaţă desfăşurată corp A = 984 mp corp B = 1 800 
mp Soluţia construită: -tălpi continue beton armat -subsol tehnic -
zidărie portantă din caramidă eficientă -planşee din beton armat -
şarpantă din lemn învelitoare tablă -dispune de 34 de încăperi 
Vecinătăţi: -N- Şcoala cu 16 Săli de clasă -S- Protecţia plantelor -E- 
Strada Viilor -V-Casa Parohială 
 

510.258,00 

 231   1 6 4  

Sediu Primărie 
nouă şi servicii 

publice 
descentralizate 

Suprafaţă teren= 607,0 mp Suprafaţă construită = 406,57 mp 
Construcţia : fundaţie beton, zid cărămidă, structură pe cadre, acoperiş 
ţiglă nr. camere = 20 Vecinătăţi: N – Grădiniţă S – DN 2B E – Strada 
Sărăţeni V – Bloc F4 
 

2002 

4.593.467,43 

HCL nr. 40/17.06.2021 

27.509,00 

 232  1 8 6 
Rețea aducțiune 
apă sat Târlele 

Filiu 

Lungime= 8 000 ml, DN= 160 mm Lungime= 8 000 ml, DN= 100 mm 
Rețea distribuţie= 9 000 ml, PE Hidranţi Suprafaţă DN 80 = 5 buc  

1996 1998 
2001 2000 

696.315,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

 233  1 8 11 
Gospodărie apă sat 

Târlele Filiu 
Rezervor capacitate= 200 mc  2000 157.809,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

234   
Stadion Comunal 

Plopu 

Suprafaţa construită vestiar = 190 mp Construcție: fundație beton, 
zidărie BCA, planșeu beton armat, șarpantă Tribune -3 module x 40mp 
= 120 mp Construcție: fundație din beton și gradene beton 
 

2009 737.655,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

235  1 6 2 
Dispensar medical 

uman sat 
Oprişeneşti 

Sat Oprişeneşti, Drum Stradal nr. 173 Vecinătăţi: N – Cămin Cultural S 
– proprietate privată E – Drum Stradal nr. 173 V – proprietate privată 
Suprafaţă teren: 150 mp, din care: Suprafaţă construită: 70 mp 
Construcţie: fundaţie beton, zidărie cărămidă GVP, planşeu beton 
armat monolit Sala de aşteptare, Suprafaţă utilă: 9,80 mp Cabinet 
medic, Suprafaţă utilă: 24 mp Vestiar medic, Suprafaţă utilă: 5,20 mp 
Grup sanitar, Suprafaţă utilă: 7,50 mp  
 

2010 

87.696,00 

HCL nr. 40/17.06.2021 

5.438,00 

236  1 3 7  
Strada nr. 14 sat 

Plopu 

Traseu: DS54-intravilan est (Lot 1-DS275/1, Suprafaţă: 8 686 mp) + 
(Lot 2-DS275/2, Suprafaţă: 3 632 mp) Suprafaţa totală: 12 318 mp 
Lungime stradă: 912 ml; Lungime trotuar: 912 ml; Lungime spaţiu 
verde: 912 ml; 
 

2010 2.306.884,71 HCL nr. 40/17.06.2021 

237  1 3 7  
Strada nr. 15 sat 

Plopu 

Traseu: DS54-intravilan est (Lot 1-DS275/3, Suprafaţă: 5 728 mp) + 
(Lot 2-DS275/4, Suprafaţă: 2 951 mp) Suprafaţa totală:  
8 679 mp Lungime stradă: 770 ml; Lungime trotuar: 770 ml; Lungime 
spaţiu verde: 770 ml; 
 

2010 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 



26 

 

238  1 3 7  
Strada nr. 16 sat 

Plopu 

Traseu: str. nr. 14 – str. nr. 15 (DS275/5) Suprafaţa totală: 2 149 mp 
Lungime stradă: 165 ml; Lungime trotuar: 165 ml; Lungime spaţiu 
verde: 165 ml; 
 

2010 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

 239   1 3 7  
 Strada nr. 17 sat 

Plopu 

Traseu: str. nr. 14 – str. nr. 15 (DS275/6) Suprafaţa totală: 1 576 mp 
Lungime stradă: 121 ml; Lungime trotuar: 121 ml; Lungime spaţiu 
verde: 121 ml; 
 

2010 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

240  1 3 7 
Strada nr. 18 sat 

Plopu 

Traseu: str. nr. 13 – str. nr. 4 Suprafaţa totală: 8 236 mp Lungime 
stradă: 486 ml; Lungime trotuar: 972 ml; Lungime spaţiu verde: 972 
ml; 
 

2010 374.693,34 HCL nr. 40/17.06.2021 

241  1 3 7 
Strada Brăilei (DN 
2B) sat Oprişeneşti 

Traseu: intravilan vest - intravilan est Lungime stradă: 1 200 ml; 
Lungime trotuar: 2 400 ml; Suprafață trotuar: 2 400 mp; 

2010 34.917,86 HCL nr. 40/17.06.2021 

242 1 6 4 

Apartament 4 
camere – Cabinete 

medicale 
ambulatorii 

Amplasament; oraşul Ianca, str. Industriei nr. 3, bl. D4, sc. 2, ap. 9 
parter; suprafaţă teren în indiviziune 29,67 mp; suprafaţa utilă: 79,63 
mp; apartament 4 cabinete, registratură și dependințe. 

1986 128.564,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

243 137 Semafoare Amplasament : intersecție str. Calea Brăilei (DN2B) – str. Sărățeni 2016 152.165,03 HCL nr. 40/17.06.2021 

244 137 Strada Fabricii 
Traseu : str. Școlii – S.C. Bona Avis (abator păsări)  
Suprafața totală 22 002 mp 

2017 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

245 137 Strada Ceferiștilor  Traseu : str. Gării – str. Viilor Suprafața totală 15 406 mp 2017 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

246 137 Strada Orizontului 

Traseu: str. Rozelor – str. Zorilor 
Lot 1 Suprafață totală 1 716 mp 
Lot 2 Suprafață totală 3 047 mp 
Lot 3 Suprafață totală 1 482 mp 

2018 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

247 137 
Parcare zona 

blocuri F4, F5, F6 

Suprafață totală 3 211 mp 
Vecinătăți : N – str. Eroilor, S – bloc F4, E – sediu Primărie, V – Casa 
de Cultură 

2018 0,01 HCL nr. 40/17.06.2021 

248 137 
Parcare și spații de 
joacă zona blocuri 

E1 – E4 

Suprafață totală 3 475 mp 
Suprafață alei carosabile 1 420 mp 
Suprafață parcare 580 mp - 42 locuri parcare 
Suprafață spațiu joacă 165 mp 
Suprafață spațiu verde 210 mp 
Vecinătăți: Nord - str. Eroilor, Sud - bloc E2, Est - bloc E3, Vest - str. 
Sărățeni 
 

2017 459.605,36 HCL nr. 40/17.06.2021 
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249 137 
Parcări str. Calea 

Brăilei 

Zona blocuri D1 - D3, Suprafață totală – 780 mp - 40 locuri parcare 
Zona Bloc F1, Suprafață totală 300 mp -15 locuri parcare 
Zona Bloc G4, Suprafață totală 300 mp - 15 locuri parcare 
 

2017 202.346,00 HCL nr. 40/17.06.2021 

250 336 
Sistem de 

supraveghere 

Dispecerat monitorizare str. Calea Brăilei nr. 27 
Camere de supraveghere - 76 buc. Oraș Ianca 
Camere de supraveghere - 17 buc. Sat Perișoru 
Camere de supraveghere - 16 buc. Sat Plopu 
Camere de supraveghere - 11 buc. Sat Oprișenești 
 

2017 1.212.361,32 HCL nr. 40/17.06.2021 

251 921 Teren 
Teren în suprafață de 2 418 mp - str. Calea Brăilei nr. 47- amplasare 
construcții provizorii 

2017 90.166,27 HCL nr. 40/17.06.2021 

252 186 Rețea canalizare 

Rețea canalizare preluare ape pluviale parcări zona blocuri D1 - D3, F1, 
G4, cămine preluare apă pluvială 8 buc. 
Rețea canalizare apă menajeră str. Parcului, str. Sărățeni, str. Viilor, 
str. Primăverii, str. Albinei; Lungime - 2 170 ml, cămine record – 6 buc. 
cu 12 pompe submersibile, cămine vizitare - 60 buc. 
 

2017 9.582.476,15 HCL nr. 40/17.06.2021 

253 1621 
Monument “Hora 

Unirii” 
Amplasament str. Calea Brăilei - esplanadă  
Soclu monument din marmură de Rușchița cu suprafață -  2,70 mp 

2018 
347.531,28 

 
HCL nr. 40/17.06.2021 

254 921 Teren 
Teren în suprafată de 3 180 mp - str. Calea Brăilei nr. 13 - amplasare 
construcții provizorii 

2018 129.044.40 HCL nr. 40/17.06.2021 

255 1621 
Sală Sport și 
Garsoniere 

Teren în suprafață de 9 422 mp. 
Amplasament : Str. Calea Brăilei nr. 13 
Sală de Sport-regim de înălțime P+1 parțial Suprafață construită 
1304mp,Suprafață desfășurată 1540 mp 
Garsoniere-regim de înălțime P+1 
Suprafață construită 358 mp,suprafață desfășurată 784 mp 
 

2018 

382.344,76 

HCL nr. 40/17.06.2021 

5.695.016,42 

256 1812 
Stație pompare ape 

uzate SPAU 1 

Cladire stație, cămin decantor, electropompe submersibile, troliu de 
ridicare, instalații electrice, instalații ventilație, traductor nivel, 
ventilatoare centrifugale, conductă refulare 

2019 934.628,16 HCL nr. 40/17.06.2021 

257 1812 
Stație pompare ape 

uzate SPAU 2 

Clădire stație, cămin decantor, electropompe submersibile, troliu de 
ridicare, instalații electrice, instalații ventilație, traductor nivel, 
ventilatoare centrifugale, împrejmuire, conductă refulare 

2019 8.401.920,17 HCL nr. 40/17.06.2021 

258 1371 
Parcare și spații de 
joacă zona blocuri 

A9,A10,A11 

Suprafață carosabil – 2 312,5 mp 
Suprafață trotuare – 887 mp 
Locuri de parcare - 91 buc – 1 693,5 mp 
Vecinătăți: Nord-str. Calea Brăilei, Sud-str. N.Oncescu, Est-str. 
Parcului, Vest-bloc A11 
 

2019 545.287,26 HCL nr. 40/17.06.2021 
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259 921 Teren 
Teren în suprafță de 1 304 mp situat în str. Calea Brăilei, cvartal 16, 
parcela 631, înscris în CF nr. 76051 

2019 63.792,7 HCL nr. 40/17.06.2021  

260 1371 

Parcare și spații de 
joacă zona blocuri 

C1-C6 
 

Suprafață carosabil – 1 585 mp 
Suprafață trotuare – 1 191 mp 
Suprafață parcări – 1 129 mp 
Spații verzi – 1 820 mp 
Vecinătăți: Nord-str. Calea Brăilei, Sud-str. N. Oncescu, Est-str. 
Industriei, Vest-str. Gării 
 

2020 533.207,47 HCL nr. 40/17.06.2021 

261 1371 

Parcare și spații de 
joacă zona blocuri 

D1-D7 
 

Suprafață carosabil – 5 140 mp 
Suprafață trotuare – 2 000 mp 
Locuri de parcare - 87 buc 
Vecinătăți: Nord-str. Calea Brăilei, Sud-str. N. Oncescu, Est-bloc D3, 
Vest-str. Industriei 
 

2020 737.043,27 HCL nr. 40/17.06.2021 

262 162 
Așezământ 

cultural sat Plopu 

Suprafață teren – 1 909 mp 
Suprafață construită - 453 mp 
Fundație beton armat, zidărie din cărămidă presată, planșeu beton, 
acoperiș tip șarpantă din scânduri de rășinoase cu hidroizolație peste 
asterială, învelitoare din tablă. 

2020 2.007.590,17 HCL nr. 40/17.06.2021 
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                                                                        P R O I E C T                           
                                                             H O T Ă R Â R E A   Nr.41 
                                                                     din 17 iunie 2021 

 
pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.36/20.05.2021 privind propunerea de 
schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului Teoretic «Constantin 
Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei 
nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila». 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 iunie 2021; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.12043/04.06.2021 a Direcției Generale Infrastructură-Direcția Patrimoniu și Investiții din 

cadrul Ministerului Educației, potrivit căreia se impune completarea documentației aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.36/20.05.2021, necesară emiterii avizului conform pentru schimbarea destinației terenului 

în suprafață de 14.286 mp, în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, 

str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila», în sensul de a se solicita/emite avizul conform 

și pentru radierea construcțiilor din inventarul domeniului public al orașului Ianca, evidențiate în cartea funciară 

pe acest amplasament, concomitent cu redimensionarea terenului astfel încât să se respecte prevederile 

legale referitoare la securitatea la incendiu, precum și cele din domeniul urbanismului și protecției sanitare; 

      ►adresa nr.9275/05.06.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul 

Companiei Naţionale de Investiţii, potrivit căreia una din condițiile asumate de către Guvernul României pentru 

organizarea la București a unor meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal, în 

dosarul de candidatură depus la sediul U.E.F.A. în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea 

unor terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis prin adresa nr.1475/10.04.2019 

un număr de 175 de amplasamente certe, printre care și orașul Ianca, unde suprafața de teren necesară 

construirii unei Baze sportive Tip 1 este de minim 13.202 mp; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind angajamentul de a pune la dispoziția Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții,  amplasamentul liber de 

construcții și fără sarcini, precum și asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice și financiare în vederea 

executării obiectivului de investiții «Construire Bază Sportivă-Tip 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, 

Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»; 

      ►adresa transmisă prin poșta electronică, cu nr.4076/26.01.2021, de către compartimentul de avizare și 

asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul Companiei 

Naționale de Investiții, potrivit căreia s-a pus în discuție posibilitatea/necesitatea obținerii avizului conform al 

Ministerului Educației pentru schimbarea destinației terenului, precum și pentru desființarea construcțiilor 

potrivit autorizațiilor nr.6/16.07.2018 și nr.2/11.03.2020; 
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      ►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile Procedurii 

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul 

M.E.N.C.S. nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►acordul nr.2611/09.06.2021 al Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» 

pentru schimbarea destinaţiei terenului în suprafață de 13.961 mp, precum și pentru radierea construcțiilor 

C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din inventarul domeniului public, în scopul realizării proiectului «Construire Bază 

Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»; 

      ►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ și caracteristice tehnice ale imobilului întocmite 

de către serviciul de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), 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, coroborate cu dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.36/20.05.2021 privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului 

în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării 

proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, 

județul Brăila», se modifică și se completează după cum urmează: 

      1.-Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Hotărârea nr.36 din 20.05.2021 privind propunerea pentru schimbarea destinaţiei terenului în suprafață 

de 13.961 mp, precum și a construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 pentru radierea acestora din inventarul 

domeniului public al orașului Ianca, în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul 

Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila»” 

      2.-Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei terenului în suprafață 13.961 mp, precum și a construcțiilor 

C3, C5, C6, C8, C9 și C10 pentru radierea acestora din inventarul domeniului public al orașului Ianca, în 

scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 

4, Parcela 157, județul Brăila». 

      (2) Terenul și construcțiile prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.75831, 

Cvartal 4-Parcela 157, evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al 

orașului Ianca, atestat prin H.G. nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul urmând 

a fi împrejmuit cu intrări separate în cadrul proiectului.   

      (3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale construcțiilor și terenului aferent sunt prevăzute în 

anexa la prezenta hotărâre.”  
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      3.-Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.2.-Schimbarea destinaţiei terenului în suprafață 13.961 mp, precum și a construcțiilor C3, C5, C6, C8, 

C9 și C10 pentru radierea acestora din inventarul domeniului public al orașului Ianca, se face doar cu avizul 

conform al Ministerului Educaţiei, care va fi solicitat prin grija primarului.” 

      4.-După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:  

      „Art.21.-(1) În vederea asigurării finanțării cheltuielilor de funcționare din bugetul local, ca obligație asumată 

în procedura de punere la dispoziție a amplasamentului, Baza Sportivă Tip 1 realizată în cadrul proiectului va 

fi administrată de Consiliul Local, urmând regimul juridic al proprietății publice prevăzut de lege. 

      (2) Pe perioada stabilită în avizul conform, Baza Sportivă Tip 1 va putea fi utilizată și de către comunitate 

exclusiv în afara programului școlar.”   

      Art.II.-La articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind punerea la dispoziția 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., 

a amplasamentului constituit din teren în suprafață de 14.286 mp, precum și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții «Construire Bază Sportivă-Tip 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, 

Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila», alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.1.-(1) Se aprobă punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului constituit din terenul 

în suprafață de 13.961 mp aparținând domeniului public al orașului Ianca, fără construcții și liber de sarcini,  

identificat potrivit Cărții Funciare nr.75831, precum și asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice și financiare 

pentru realizarea și funcționarea obiectivului de investiții ‹‹Construire bază sportivă Tip 1, Calea Brăilei nr.167, 

Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››” 

      Art.III.-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.(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 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă-Primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.36/20.05.2021 privind 
propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința 
Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază 
Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila»; 
  
      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: 
      În ședința anterioară, când s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.36/20.05.2021, am 
prezentat pe larg contextul promovării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila», astfel că acum o să mă rezum la 
situația creată ulterior adoptării ei; 
      Astfel, prin adresa nr.5257/03.06.2021, Inspectoratul Școlar Județean Brăila ne-a transmis 
acordul pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului 
Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în 
orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila», apoi am înaintat 
Ministerului Educației documentația pentru emiterea avizului conform; 
      După care, prin adresa nr.12043/04.06.2021, Direcția Generală Infrastructură-Direcția Patrimoniu 
și Investiții din cadrul Ministerului Educației ne-a solicitat completarea documentației aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.36/20.05.2021, în sensul de a se solicita avizul conform și pentru 
radierea construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din inventarul domeniului public al orașului,  
concomitent cu redimensionarea terenului astfel încât să se respecte prevederile legale referitoare la 
securitatea la incendiu, precum și cele din domeniul urbanismului și protecției sanitare; 
      În aceste condiții, dat fiind faptul că Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură 
din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii ne-a comunicat, prin adresa nr.9275/05.06.2019, că 
suprafața de teren necesară construirii Bazei sportive Tip 1 este de minim 13.202 mp, am 
redimensionat amplasamentul pentru respectarea tuturor cerințelor, reducându-se suprafața acestuia 
la 13.961 mp, pentru care va trebui să reluăm demersurile în vederea obținerii acordului 
Inspectoratului Școlar Județean Brăila și avizului conform al Ministerului Educației; 
      Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în forma propusă, ca primă 
etapă în procesul amintit mai sus. 
 
                                                          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 



 

 

 

 
 

 
Anexă la H.C.L. Nr.41/17.06.2021 

 
 
 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR ȘI TERENULUI 
 

 

      Construcția C3, construită în anul 1971 cu fundație din beton, zid de cărămidă, șarpantă 

din lemn, învelitoare tablă, suprafață construită 187 mp, suprafață desfășurată  187 mp. În 

această clădire, care a avut rolul de cantină școlară, nu s-a desfășurat niciodată vreun proces 

de învățământ, iar în anul 2016 a fost dezafectată din cauza deteriorării, dar și ca urmare a 

faptului că internatul școlar a fost închis cu mulți ani înainte, pe fondul neutilizării lui, pentru că 

elevii au avut alternativa transportului gratuit la domiciliu cu mijloacele e transport ale primăriei 

sau unității de învățământ, după caz.  

      Construcția C5-centrală termică cu suprafața de 41 mp și construcția C6-anexa centralei 

termice cu rol de depozit combustibil cu suprafața de 20 mp, construite din tablă și alte 

materiale ușoare în anul 1970. În anul 2008 centrala termică și anexa-depozitul de combustibil 

au fost dezafectate și înlocuite cu două centrale termice pe gaze naturale, una în interiorul 

clădirii liceului și cealaltă în interiorul clădirii internatului școlar. 

      Construcția C8, construită din cărămidă în anul 1985 cu suprafața de 31 mp,  a avut rolul 

de toaletă. În anul 2013 a fost dezafectată, întrucât s-au dat în folosință grupurile sanitare din 

interiorul corpului liceului. 

      Construcția C9, construită din paiantă în anul 1972 cu suprafața de 194 mp, a avut rolul 

de adăpost pentru porcii valorificați în cantina școlară, fiind dezafectată în anul 1998. 

      Construcția C10, construită din cărămidă în anul 1980 cu suprafața de 48 mp, a avut rolul 

de toaletă. În anul 2013 a fost dezafectată, întrucât s-au dat în folosință grupurile sanitare din 

interiorul corpului liceului. 

      Pentru construcțiile C5 și C6 s-a emis autorizația de desființare nr.6/16.07.2018, iar pentru 

construcțiile C3, C8, C9 și C10 s-a emis autorizația de desființare și nr.2/11.03.2020. 
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      Terenul în suprafață de 13.961 mp, identificat prin Planul de situație anexat și propus ca 

amplasament pentru realizarea obiectivului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în Orașul Ianca, 

str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, Județul Brăila», face parte din imobilul înscris 

în Cartea Funciară Nr.75831 și evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând 

domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002-cu modificările și 

completările ulterioare. 

      Terenul nu a fost naționalizat sau preluat abuziv, nu au făcut și nu face obiectul unor cereri 

de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de restituire în temeiul actelor normative 

cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care reglementează regimul juridic al 

imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989, nu este grevat de sarcini așa cum reiese și din Cartea Funciară și nu face obiectul 

vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând parte permanent din domeniul 

public al orașului Ianca, având următoarele vecinătăți: 

      ►la Nord - Proprietar particular Ungureanu Stela; 

      ►la Sud - Construcțiile C1, C2, C4 și C7-Corpul principal cu sala de sport al Liceului 

Teoretic «Constantin Angelescu», fostul Internat școlar și Gimnaziul, cu terenul aferent; 

      ►la Est   -   Str. Viilor; 

      ►la Vest -  Proprietari particulari Dogărescu Marcel și Gheorghe Neculai. 

      În cadrul proiectului terenul/amplasamentul urmează a fi împrejmuit, cu intrări separate, 

nefiind necesară dezmembrarea acestuia. 

                  

             P R I M A R,                                                                 SERVICIUL DE URBANISM, 
                                                                                                      CONSILIER SUPERIOR 
 
Ing. Fănel George CHIRIȚĂ                                                      Ing. Mioara DOGĂRESCU  
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      C Ă T R E, 
 

LICEUL TEORETIC «CONSTANTIN ANGELESCU» IANCA 
DOMNULUI DIRECTOR, PROF.EMIL ŞTEFĂNUŢ DRAGOMIR 

 
 

      Prin adresa nr.14174/11.05.2021, prin care v-am solicitat acordul Consiliului de administrație, 
v-am prezentat pe larg contextul promovării obiectivului de investiții «Construire Bază Sportivă Tip 
1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»; 

      Ulterior, prin adresa nr.5257/03.06.2021, Inspectoratul Școlar Județean Brăila ne-a transmis la 
rându-i acordul pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 14.286 mp, după care am 
înaintat Ministerului Educației documentația pentru emiterea avizului conform; 

      Prin adresa nr.12043/04.06.2021, pe care o anexăm spre edificare, Direcția Generală 
Infrastructură-Direcția Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului Educației ne-a solicitat 
completarea documentației, în sensul de a se solicita avizul conform și pentru radierea 
construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din inventarul domeniului public al orașului,  concomitent 
cu redimensionarea terenului astfel încât să se respecte prevederile legale referitoare la 
securitatea la incendiu, precum și cele din domeniul urbanismului și protecției sanitare; 

      În aceste condiții, dat fiind faptul că Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii ne-a comunicat, prin adresa nr.9275/ 
05.06.2019, că suprafața de teren necesară construirii bazei sportive este de minim 13.202 mp, am 
redimensionat amplasamentul pentru respectarea tuturor cerințelor și am redus suprafața acestuia 
la 13.961 mp, pentru care trebuie să reluăm demersurile în vederea obținerii acordului 
dumneavoastră și al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, precum și avizului conform al 
Ministerului Educației, inclusiv pentru radierea construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din 
inventarul domeniului public al orașului Ianca; 

      În vederea emiterii acordului Consiliului de Administrație, prevăzut la art.9 pct.3 din Procedură, 
vă transmitem alăturat Proiectul de hotărâre nr.41 pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.36/20.05.2021, care va fi propus spre avizare comisiilor de specialitate pe data 
de 15.06.2021, ora 15, respectiv spre aprobare în ședința Consiliului Local din data de 17 iunie 
2021, ora 1500, la Casa de cultură; 

      Tot așa, pentru respectarea procedurii de transparență decizională, anume de a transmite 
consilierilor locali proiectele de hotărâri și materialele aferente cu cel puțin 5 zile anterior datei 
ședinței, v-am rămâne  recunoscători dacă ne veți transmite acordul solicitat până la data de 
10.06.2021, iar în adresa prin care ne veți comunica Hotărârea Consiliului de Administrație vă 
rugăm să ne transmiteți și câteva informații din cele prevăzute la art.9 din Procedură, necesare 
fundamentării Memoriului justificativ, anume: 

 Nr.14872/08.06.2021 
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      1.-care au fost destinațiile construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10, anii și din ce materiale au 
fost construite, dacă în acestea s-a desfășurat vreodată proces de învățământ și anii din care nu 
au mai fost utilizate; 

      2.-dacă au existat vreodată solicitări din partea altor unităţi de învăţământ pentru utilizarea 
acestor construcții; 

      3.-dacă unitatea de învățământ a beneficiat de fonduri structurale sau alocate de la bugetul de 
stat pentru finanțarea vreunui proiect de modernizare a acestor construcții, care se află în curs de 
implementare, sau s-a implementat și se află în perioada de monitorizare, ceea ce nu ar permite 
schimbarea destinațiilor acestora pe timpul monitorizării;  

      4.-efectivele și grupele de copii/elevi care frecventează în prezent unitatea de învățământ; 

      5.-dacă terenul de sport/fotbal existent a mai fost folosit în ultimul timp pentru activitățile 
sportive ale unității de învățământ și dacă starea lui actuală mai permite astfel de activități; 

      6.-alte informații suplimentare pe care le considerați utile să sprijine propunerea de radiere a  
construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului, respectiv de schimbare a destinației terenului în suprafață de 13.961 mp, în vederea 
realizării obiectivului amintit anterior care, repetăm, va fi utilizat în continuare în forma modernizată  
de către unitatea de învățământ, iar de către comunitate în afara programului școlar pentru a nu 
perturba procesul de învățământ. 
 
                                                              Vă mulțumim! 
 
                                                          Cu stimă și respect, 
 
 
            P R I M A R,                                                                                      SECRETAR GENERAL, 
 

     
Ing.Fănel George CHIRIȚĂ                                                                        Jr.Alexandru STERIAN 
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Nr.15011/10.06.2021 

 
 
                                                         

                                                     MEMORIU JUSTIFICATIV 

 

      Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.36/20.05.2021 privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în 
suprafață de 14.286 mp, aflat în folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul 
realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-Tip 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, 
Cvartal 4, Parcela 157, județul Brăila», supunem atenției Consiliului Local al Orașului Ianca, 
Inspectoratului Școlar Județean Brăila și Ministerului Educației, următoarele: 

      1.-Prin adresa nr.9275/05.06.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.”-S.A. ne-a adus la cunoștință că 
prin H.G. nr.1093/ 2013 s-a declarat de interes public și de importanță națională Campionatul 
European de Fotbal 2020, amânat ulterior pentru anul în curs, precum şi depunerea 
candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final;   

      2.-În același timp, una din condițiile asumate de către Guvernul României în dosarul de 
candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea 
a 400 terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis Companiei 
Naționale de Investiții, într-o primă etapă prin adresa nr.1475/10.04.2019, un număr de 175 de 
amplasamente certe, printre care și orașul Ianca-selectat în urma corespondenței realizate cu 
autoritățile în cauză și a inspectării locației propuse; 

      3.-După care, prin adresa nr.18675/15.10.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport, 
Învățământ și Cultură ne-a comunicat că obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă TIP 
1 în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila»  a fost 
introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin Ordinul 
nr.2833/09.10.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, fapt care 
implică predarea ca atare a amplasamentului concomitent cu angajamentul privind asigurarea 
celorlalte condiții/utilități pentru realizarea obiectivului; 

      4.-Ca urmare a celor menționate anterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/ 
31.10.2019 s-a aprobat punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului 
constituit din teren în suprafață de 14.286 mp,  precum și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții Proiect tip - «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în Orașul 
Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila»; 

      5.-Apoi, prin adresa nr.4076/26.01.2021 transmisă prin poșta electronică de către 
compartimentul de avizare și asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport, 
Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naționale de Investiții, în etapele premergătoare 
aprobării proiectului s-a pus în discuție posibilitatea/necesitatea obținerii avizului conform al 
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Ministerului Educației pentru schimbarea destinației terenului în cauză, precum și desființarea 
construcțiilor evidențiate în cartea funciară ca fiind existente pe acest teren, asta pentru că 
viitoarea bază sportivă va fi folosită și de către comunitate, nu numai de către unitatea de 
învățământ;   

      6.-Dând curs acestei cerințe, s-a solicitat și s-a obținut acordul Consiliului de administrație 
al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», pe baza căruia a fost adoptată Hotărârea 
Consiliului Local nr.36/20.05.2021, apoi s-a obținut în același scop și acordul Inspectoratului 
Școlar Județean Brăila, iar în final s-a înaintat întreaga documentație Ministerului Educației în 
vederea obținerii avizului conform, potrivit legii; 

      7.-Ca răspuns, prin adresa nr.12043/04.06.2021, Direcția Generală Infrastructură-Direcția 
Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului Educației ne-a comunicat că, pentru emiterea 
avizului conform, se impune completarea documentației aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.36/ 20.05.2021, în sensul de a se solicita avizul conform și pentru radierea 
construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului 
public al orașului Ianca, evidențiate în cartea funciară dar în fapt desființate în timp din diferite 
motive, concomitent cu redimensionarea terenului astfel încât să se respecte prevederile 
legale referitoare la securitatea la incendiu, precum și cele din domeniul urbanismului și 
protecției sanitare; 

      8.-În aceste condiții, dat fiind faptul că Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ 
și Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii ne-a comunicat, prin adresa 
nr.9275/05.06.2019, că suprafața de teren necesară construirii Bazei sportive Tip 1 este de 
minim 13.202 mp, am redimensionat amplasamentul pentru respectarea tuturor cerințelor, 
reducându-se suprafața acestuia de la 14.286 mp la 13.961 mp, pentru care trebuie reluate 
demersurile în vederea obținerii acordului Inspectoratului Școlar Județean Brăila și avizului 
conform al Ministerului Educației;  

      9.-Terenul în suprafață de 13.961 mp face parte din imobilul înscris în Cartea Funciară 
Nr.75831, Cvartal 4-Parcela 157, evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând 
domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, amplasamentul urmând a fi împrejmuit cu intrări separate în cadrul 
proiectului; 

      10.-În ceea ce privește construcțiile notate cu C3, C5, C6, C8, C9 și C10, potrivit adresei 
nr.2611/9.06.2021 privind acordul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic «Constantin 
Angelescu», situația acestora este următoarea: 
      ►Construcția C3  a avut rolul de cantină școlară. În această clădire nu s-a desfășurat 
niciodată vreun proces de învățământ, iar în anul 2016 a fost dezafectată și ca urmare a 
faptului că internatul școlar a fost închis cu mulți ani înainte, pe fondul neutilizării lui, pentru că 
elevii au avut alternativa transportului gratuit la domiciliu cu mijloacele e transport ale primăriei 
sau unității de învățământ, după caz.  
      ►Construcțiile C5 și C6 au avut rolul de centrală termică pentru clădirea internatului și 
cea a liceului. În aceste clădiri nu s-a desfășurat niciodată vreun proces de învățământ, 
acestea autodemolându-se pe parcursul timpului. În anul 2008 au fost dezafectate întrucât s-
a dat în folosință în altă clădire a liceului o nouă centrală termică; 
      ►Construcția C8 a avut rolul de toaletă. În anul 2013 a fost dezafectată, întrucât s-au dat 
în folosință grupurile sanitare din interiorul corpului liceului; 
      ►Construcția C9 a avut rolul de adăpost pentru porci, fiind dezafectată în anul 1998; 
      ►Construcția C10 a avut rolul de toaletă. În anul 2013 a fost dezafectată, întrucât s-au 
dat în folosință grupurile sanitare din interiorul corpului liceului; 



      11.-Așa cum a precizat și conducerea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», 
confirmăm la rândul nostru că nu au existat vreodată solicitări din partea altor unităţi de 
învăţământ pentru terenul în cauză sau pentru acele construcții, că de la data edificării lor și 
până la data desființării unitatea de învățământ nu a beneficiat de fonduri structurale sau 
alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea vreunui proiect de modernizare a acestor 
construcții, care s-ar afla în curs de implementare sau s-a implementat și s-ar afla în perioada 
de monitorizare, ceea ce nu ar fi permis schimbarea destinației lor pe timpul monitorizării;  

      12.-Potrivit rețelei școlare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.4/30.01.2020 
pentru anul de învățământ 2020-2021, pe baza Avizului conform nr.263/16.01.2020 al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în Orașul Ianca funcționează Liceul Teoretic 
‹‹Constantin Angelescu›› cu un număr de 963 elevi și preșcolari în toate ciclurile și Liceul 
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› cu un număr de 569 elevi în toate ciclurile, fiecare unitate 
având la această dată spații excedentare pentru baza materială a învățământului, asta și pe 
fondul scăderii drastice a numărului de copii/elevi din ultimii ani din orașul Ianca și localitățile 
limitrofe; 

      13.-Terenul pe care se propune realizarea obiectivului nu a fost naționalizat sau preluat 
abuziv, nu au făcut și nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată, sau de restituire în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, 
respectiv celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 
român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini așa cum reiese 
și din Cartea Funciară și nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, 
făcând parte permanent din domeniul public al orașului Ianca. 

      Având în vedere că noua destinație propusă pentru terenul  în suprafață de 13.961 mp se 
încadrează în prevederile art.3 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016, schimbarea destinației acestuia se 
poate face pe o perioadă de 20 ani-potrivit art.4 lit.b) din Procedură. 

       

                 P R I M A R,                                                                       SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                          

    Ing. Fănel George CHIRIȚĂ                                                         Jr. Alexandru STERIAN  

 

                                                                      

                                                     SERVICIUL DE URBANISM, 
                                                        CONSILIER SUPERIOR 
 
                                                      Ing. Mioara DOGĂRESCU 









 

 

 

 
 

 
                                                                       P R O I E C T                           
                                                        H O T Ă R Â R E A  Nr.42 
                                                               din 17 iunie 2021 

 
privind: aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Ianca 
și a Listei cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau 
au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 iunie 2021; 
      Având în vedere: 
      ►modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
oraşului Ianca, de la ultima actualizare a acestuia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.48/31.05.2017;  
      ►dispoziţiile art.289 alin.(1) și art.357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum 
şi ale art.6 alin.(1) și art.9 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al unităților administrativ teritoriale, aprobate prin H.G.nr.392/2020; 
      ►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2^2 din O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizul favorabil al 
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul  consiliului local; 
      ►procesul verbal nr.13850/27.04.2021 pentru valorificarea rezultatelor inventarierii bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și privat pe anul 2020, întocmit de comisia specială pentru efectuarea 
inventarului; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se aprobă Inventarul actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului 
Ianca, la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr.1.                                                          
      Art.2.-Se aprobă Lista cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de 
folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare, potrivit Anexei nr.2. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care înregistrează bunurile respective în 
conturi contabile distincte de bunurile care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă 
spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
      Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      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 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă-Primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al orașului Ianca și a Listei cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată 
de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare; 
  
      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: 
      Potrivit dispoziţiilor art.289 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, toate bunurile 
aparţinând unităţii administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.  
      Similar domeniului public, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 
administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, 
condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective. 
În cazul nostru concret, comisia este aceeași care a actualizat și Inventarul  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al orașului;  
      La fel, comisia are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al 
bunurilor respective. Inventarul se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a localității; 
      Și aici, activitatea de evaluare/reevaluare a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al localității 
este o componentă a procesului de inventariere. Identic, potrivit art.2^2 din O.G.nr.81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2008 activele fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice trebuie reevaluate cel puţin o dată 
la 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare. Rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până 
la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea. 
      În fine, odată cu actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului, 
comisia întocmește și Lista cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă a 
expirat sau au fost scoase din uz, propuse spre aprobare pentru casare şi valorificare, potrivit legii.  
      Prin urmare, având aceste motivații și explicații, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea prezentei 
hotărâri în forma propusă. 
 
                                                            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 
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