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COMISIA LOCALĂ
PRIMAPRIMA
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.322
din 17 mai 2018

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31 mai 2018.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice
locale nr.215 din 2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
DISPUNE:

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31 mai 2018, ora 1500, la Casa
de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public administrat de consiliul local, situat
în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, în zona blocurilor F.1 și F.4, precum și organizarea licitației publice pentru
închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 privind
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului, situat în satul
Perișoru, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu;
- inițiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații subterane de pe raza UAT
Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente Stației SPP 22 M, precum și darea lor în folosința gratuită Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 22 M Dedulești ISG;
- inițiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
- inițiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2018.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
7.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare situate pe raza orașului Ianca;
- inițiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
8.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale privind
realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației
și de comunicații;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
9.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi pe
data de 29 mai 2018, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
P R I M A R,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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P RFOND
OIEC
T
COMISIA LOCALĂ DE
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.42
din 31 mai 2018
privind: aprobarea lotizării unui teren din domeniul public administrat de consiliul local, situat
în orașul Ianca, str.Calea Brăilei
nr.47, în ORAŞULUI
zona blocurilor F.1
și F.4, precum și organizarea
PRIMĂRIA
IANCA
licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
mai 2018;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.93/21.12.2017 privind achiziționarea terenului intravilan
în suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47,
înscris în Cartea Funciară nr.77081, în scopul amenajării căilor de acces în zonă, a spațiilor
de parcare și amplasarea de garaje auto;
►dispoziţiile art.1777 și următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 463 alin.(2)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.67 alin.(2) din Normele metodologice
aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
planul de situație privind lotizarea terenului, caietul de sarcini și instrucțiunile pentru ofertanți,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă lotizarea terenului din domeniul public administrat de consiliul local în
suprafață totală de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47,
înscris în Cartea Funciară nr.77081, potrivit Planului de situație care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor nr.1-61 în
scopul amplasării provizorii de garaje auto.
(2) Închirierea fiecărui lot se face pe o perioadă de un an, cu drept de prelungire anuală
a contractului de închiriere prin act adițional, pe aceeași perioadă, sub condiția achitării
anticipate a chiriei și a taxei.
(3) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 12 lei/mp/an, pentru fiecare lot.
Chiria rezultată în urma licitaţiei publice se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila.
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(4) Chiria se plătește la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata impozitului pe
teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului.
(5) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.
(6) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia prevăzută
la pct.4.2 din Instrucţiunile de atribuire a contractului de închiriere. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea chiriei pe un an.
(7) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2,
care fac parte integrantă prezenta hotărâre.
Art.3.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul, serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
(2) Prevederile art.2 alin.(2), referitoare la prelungirea anuală a contractelor de închiriere
sub condiția plății anticipate a chiriei și a taxei, se aplică și contractelor încheiate în baza
Hotărârii Consiliului Local nr.52/29.06.2017.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L.Nr.42/31.05.2018
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea lotizării unui teren din domeniul public administrat de consiliul local,
situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, în zona blocurilor F.1 și F.4, precum și organizarea
licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa după cum știți, începând din anul 2016 am demarat un program multianual de amenajare a
spațiilor verzi, a căilor de acces, a spațiilor de joacă pentru copii, precum și a locurilor de parcare în
incinta blocurilor din orașul Ianca,;
Am început cu incinta blocurilor E1-E4, scop în care, vă amintiți, am cumpărat terenul în
suprafață de 649 mp, după care anul acesta continuăm cu incinta blocurilor D1-D7, iar în 2019 vom
începe și în zonele blocurilor C1-C6 , B1-B7 și A9-A11;
Așa cum era de așteptat, majoritatea cetățenilor din aceste blocuri au fost foarte mulțumiți și au
apreciat această acțiune, însă ne-am confruntat bineînțeles și cu nemulțumirea proprietarilor de
autoturisme care s-au văzut nevoiți să ridice garajele auto din aceste zone, solicitând soluții
alternative pentru amplasarea acestora în alte spații special amenajate;
Noi am anticipat această situație și am pregătit o soluții alternative, prima în spatele clădirii care
a avut destinația de cantină a fostei fabrici de zahăr, unde exista un teren liber din domeniul public
al orașului, pe care l-am lotizat și am creat posibilitatea amplasării unui număr însemnat de garaje,
atât de cetățenii din blocurile E1-E4, cât și de cei din blocurile C1-C6 și D1-D7, iar a doua soluție
este cea pe care o avem acum în dezbatere și care va satisface în mare parte cerințele proprietarilor
de autoturisme din blocurile B1-B7, A9-A11 și F1-F6;
Aşadar, odată cu aprobarea lotizării terenului, propunem și organizarea licitației publice pentru
închirierea acestor loturi, astfel încât să creăm posibilitatea solicitanților de a intra cât mai repede în
posesia terenurilor și amplasarea garajelor;
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 42/2018
CAIET DE SARCINI
privind inchirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 2418
mp situat în intravilanul oraşului Ianca, în scopul amplasarii de garaje auto
1.Informaţii generale privind obiectul inchirierii:
1.1. Obiectul inchirierii îl constituie terenul intravilan în suprafaţă totală de 2418 mp ( Lotul nr.1-61,
S=22mp/Lot), situat în str.Calea Brailei nr.47 ,oraş Ianca, judeţul Brăila;
- terenul este în domeniul public al oraşului administrat de Consiliului Local Ianca;
- zona în care este situat terenul dispune de utilităţi tehnico edilitare
1.2. Destinaţia terenului conform aprobării Consiliului local este de teren curţi construcţii;
1.3. Condiţii de exploatare a terenului .
Chiriasul este obligat să realizeze obiectivul propus
De asemenea chiriasul este obligat ca în termen de 6 luni de la data încheierii contractului de inchiriere să înceapă
lucrările de execuţie
1.4. Chiriasul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii imobilele construite, pe toată durata desfăşurării
inchirierii;
1.5. Este interzisă subinchirierea terenului;
1.6. Durata inchirierii este de 1 de an, cu drept de prelungire anuală a contractului de închiriere prin act adițional,
pe aceeași perioadă, sub condiția achitării anticipate a chiriei și a taxei;
1.7. Chiria minimă este de 12,0 lei/mp/an.
1.8. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea chiriei pe un an şi poate fi achitată în numerar la
casieria Primăriei oraşului Ianca sau prin ordin de plată la Trezoreria Ianca cod fiscal 4874631, cont
RO56TREZ1545004XXX000272;
Ofertantului căruia i se atribuie contractul de inchiriere i se transferă garanţia în contul primei rate.
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data
depunerii cererii de restituire.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data convocării pentru încheierea contractului de
inchiriere;
c) în cazul respingerii/excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de
eligibilitate.
2.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
2.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de inchiriere.
3. Condiţii generale ale inchirierii
3.1 Terenul are destinaţia curti construcţii, şi va fi folosit în scopul pentru care a fost inchiriat.
3.2 Chiriasul va respecta normele de protecţie a mediului impuse de legile în vigoare.
3.3 Terenul inchiriat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost inchiriat,
eventualele schimbări de destinaţie nu sunt permise,decât prin hotărârea consiliului local.
3.4 Terenul inchiriat nu va putea fi subinchiriat.
3.6 Terenul se inchiriaza pe perioada de 1 de an, in conformitate cu hotarârea consiliului local de aprobare a
inchirierii.
3.7 Chiria rezultată în urma licitaţiei se indexează anual cu indicele de inflaţie.
4. Caracteristicile investiţiei
4.1. Investiţia se va realiza in conformitate cu Hotararea Consiliului local.
4.2. Lucrările de execuţie a construcţiei vor fi începute în maxim 6 luni de la data încheierii contractului de
inchiriere
5. Încetarea inchirierii
5.1 Încetarea inchirierii prin expirarea duratei

5.1.1 La termenul de încetare a inchirierii, chiriasul are obligaţia de a preda terenul ce a făcut obiectul contractului
gratuit şi libere de orice sarcini.
5.1.2 Chiriasul va prezenta dovada eliberării de orice sarcini a terenului după care, între proprietar şi chirias, se va
întocmi un proces verbal de predare a terenului.
5.2 Încetarea inchirierii prin răscumpărare
5.2.1 Pentru cazurile de interes public.Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea
orăşenească sau prin Hotărâre a Guvernului/Consiliului Judeţean.
5.3 Încetarea contractului prin retragere
5.3.1 Inchirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriasul nu respectă obligaţiile asumate prin
contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.
5.3.2 Inchirierea se retrage şi în cazul în care chiriasul nu a început execuţia lucrărilor in termen de 6 luni de la
data inchirierii.
5.3.3 Proprietarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale chiriasului, cu precizarea
cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la
notificare, dacă chiriasul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.
5.4 Încetarea inchirierii prin renunţare
5.4.1 Chiriasul poate renunţa la inchiriere în cazul în care din cauze obiective, justificate, apare imposibilitatea
realizării investiţiei şi exploatării acesteia şi numai după verificarea celor semnalate.
5.4.2 Forţa majoră exonerează de răspundere ambele parţi. În cazul in care durează mai mult de un an, proprietarul
îşi rezervă dreptul de denunţare unilaterală a contractului.
6. Soluţionarea litigiilor
Litigiile de orice fel, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului, sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti. Pentru soluţionarea lor, părţile pot apela şi la arbitraj.
7. Dispoziţii finale
7.1 Drepturile şi îndatoririle parţilor se stabilesc prin contract.
7.2 Chiriasul este obligat de a asigura, pe perioada inchirierii, continuitatea activităţii în scopul căreia a fost
inchiriat terenul.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de inchiriere,

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERVICIUL URBANISM CADASTRU,
DOGARESCU MIOARA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 42/2018

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
INCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALA DE 2418 MP SITUAT
ÎN INTRAVILANUL ORAŞULUI IANCA,STR.CALEA BRAILEI NR.47, JUDEŢUL BRAILA
în SCOPUL AMPLASĂRII DE GARAJE AUTO
1. Prorietar:
Consiliul local oraşului Ianca, str. Calea Brăilei,nr.27, cod fiscal 4874631, tel.0239668178;
2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de inchiriere:
2.1. Criterii de eligibilitate:
La licitaţia pentru inchirierea terenului pot participa persoane juridice sau persoane fizice, care:
a) nu au datorii faţă de bugetul local al oraşului Ianca;
b) nu au datorii la bugetul de stat.
2.2. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română.
Ofertele se vor depune în două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior. Pe plicul exterior se va înscrie doar
data desfăşurării licitaţiei, ora, minutul, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul inchirierii şi adresa proprietarului,
fără a se prezenta date cu privire la ofertant.
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor juridice, pe
lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plicul exterior se introduc:
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei;
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei;
- dovada depunerii garanţiei de participare;
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire)
- certificat constatator emis de O.R.C. original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile;
- certificat de înregistrare ORC, în copie legalizată;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul de stat, original sau copie legalizată, valabil;
- certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul local privind plata taxelor şi impozitelor locale,
original sau copie legalizată, valabil;
În plicul interior se introduce formularul de ofertă cu ştampila şi semnătura Primarului în original (extras din
documentaţia de atribuire), completat conform rubricaţiei;
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul Consiliului local al oraşului Ianca,
pentru care primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde minutul, ora, ziua, luna şi anul, prin care face dovada
depunerii ofertei.
2.3 Procedura de deschidere a ofertelor:
În ziua de _ __2018 ora __ la sediul Consiliului Local al oraşului Ianca vor fi prezenţi membrii comisiei de
licitaţie şi ofertanţii.
Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va face cunoscute în
sală prin strigare..
Atribuirea contractului de inchiriere se face pe baza procesului verbal încheiat de către comisia de licitaţie care va
stabili câştigătorii licitaţiei, comisia stabilind ca ofertant câştigător oferta care consideră că îndeplineşte cel mai
bine condiţiile de eligibilitate stabilite pentru realizarea obiectivului propus.
Încheierea contractului de inchiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea ofertei câştigătoare.
3.Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
3.1. Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de inchiriere.
3.2. Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei de valabilitate,
până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se pierde garanţia.

Garanţia se pierde şi în cazul în care după atribuirea contractului de inchiriere, chiriasul nu se prezintă la data şi
locul anunţat pentru încheierea contractului, în acest caz anulându-se şi adjudecarea licitaţiei.
3.3. Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de proprietar;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
3.4. Notificarea către ofertanţi a adjudecării inchirierii:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu care se va
transmite şi data când chiriasul se va prezenta pentru încheierea contractului.
3.5 Modul de adjudecare a ofertelor:
Chiria minimă pentru închirierea terenului este de 12,0 lei/mp/an.
Oferta câştigătoare va fi cea care va conţine nivelul cel mai ridicat al chiriei.
3.6. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Participanţii nemulţumiţi de modul de desfăşurare şi atribuire a contractului de inchiriere, pot depune contestaţii la
sediul proprietarului în termen de 3 zile de la data adjudecării.
4. Alte precizări:
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampilă şi semnătură în original nu va fi luat în considerare,
procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 oferte eligibile.
4.2..Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:
- Mircescu Mircea - viceprimar – preşedinte
- Lupu Florea– consilier local – membru
- Dogărescu Mioara – şef serviciu urbanism – membru
- Predescu Dorina – consilier juridic – membru
- Ciucă Mioara – consilier economic - secretar

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

SERV. URBANISM CADSTRU,
DOGARESCU MIOARA

VIZAT
PRIMAR,
CHIRITA FANEL GEORGE

SUBSEMNATUL _______________________________________________
Cu domiciliul în __________________ str. _____________________ nr. ____ judeţul
_____________
Cod poştal _________ telefon/fax_______________________.
Având cont curent la banca _______________________________,depun
OFERTA DE LICITAŢIE
Pentru închirierea terenului în suprafață de 22 mp, șir lot nr.
situat în
intravilanul oraşului Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, judeţul Brăila, pentru amplasare
provizorie garaj
Valoarea chiriei ____________lei/mp/an

OFERTANT

DECLARAŢIE

Subsemnatul __________________ cu domiciliul/sediul în______________________
_________________declar pe proprie răspundere că sunt de acord să particip la licitaţia
organizată de Consiliul local al oraşului Ianca, în vederea închirierii terenului în suprafaţă
de 22 mp situat în intravilanul oraşului Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, judeţul Brăila,
pentru amplasare provizorie garaj.

Semnătura,

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.43
din 31 mai 2018
pentru: modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 privind constituirea
dreptului de superficie, cu titlu
oneros, asupra
unui teren dinIANCA
domeniul privat al orașului, situat în
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
satul Perișoru, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu.
Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu
oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului, situat în satul Perișoru, având numărul
cadastral 1517, înscris în Cartea Funciară 73881 a U.A.T. Ianca, în favoarea domnului Boală Marius
Laurențiu, proprietarul construcțiilor C14, C15, C16 și C17 edificate pe acest teren, dobândite de
solicitant potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.540/14.03.2017;
►cererea nr.14113/17.04.2018 a domnului Boală Marius Laurențiu, prin care se solicită
reducerea duratei de constituire a dreptului de superficie asupra terenului, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Local nr.10/2018;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001-republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.-Alineatul 1 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 privind constituirea
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului, situat în
satul Perișoru, având numărul cadastral 1517, înscris în Cartea Funciară 73881 a U.A.T. Ianca,
în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu, proprietarul construcțiilor C14, C15, C16 și C17
edificate pe acest teren, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.2.-(1) Durata superficiei este de 10 ani de la data încheierii contractului în formă autentică,
cu drept de prelungire în condițiile legii.”
Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică şi celor interesați prin grija
secretarului şi a administratorului rețelei electronice a comunității locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chirița – primarul orașului Ianca, în calitate de inițiator al proiectului
de hotărâre pentru: modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018
privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul
privat al orașului, situat în satul Perișoru, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu.
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
documentația anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin cererea nr.10876/31.01.2018, domnul Boală Marius Laurențiu a solicitat constituirea
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului, având
numărul cadastral 1517, înscris în Cartea Funciară 73881, situat în satul Perișoru în incinta fostei
cooperative agricole de producție, aferent construcțiilor C14, C15, C16 și C17 edificate pe acest
teren, dobândite de solicitant potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.540/14.03.2017, fără
însă a preciza pe ce perioadă de timp dorește stabilirea superficiei;
În baza acestei cereri, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.10/15.02.2018 privind
constituirea dreptului de superficie, unde la art.2 alin.(1) s-a stabilit că durata superficiei va fi de 49
de ani de la data încheierii contractului în formă autentică;
Acum, prin cererea nr.14113/17.04.2018, domnul Boală Marius Laurențiu a solicitat reducerea
duratei de constituire a dreptului de superficie asupra terenului la 10 ani, motivată de influența
enormă avută asupra formulei de calcul a onorariului notarial pentru autentificarea contractului, dar
și de faptul că intenționează la rându-i să înstrăineze construcțiile edificate pe acest teren;
Deși reducerea duratei superficiei nu constituie decât o soluție de moment, pentru că la expirarea
termenului de 10 ani va fi necesară prelungirea duratei și implicit încheierea unui nou contract în
formă autentică, cu aceleași costuri, vă rog totuși să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată, pentru a stimula încheierea contractului în formă autentică și implicit pentru crearea unei
surse suplimentare de venituri la bugetul local, dat fiind faptul că pe acest teren nu s-a plătit nicio
taxă, impozit, chirie sau redevență până în prezent.
Vă mulțumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.44
din 31 mai 2018
privind: modificarea și completarea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public și
privat al oraşului Ianca administrat
de consiliul
local. IANCA
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31 mai 2018;
Având în vedere:
►oportunitatea accesării de fonduri europene prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane,
bazată pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, în cadrul căruia se va promova proiectul
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
►faptul că implementarea proiectului prevede înființarea a patru noi trasee de transport
călători cu autobuze hibrid, amenajare de parcări, stații de autobuz și piste pentru circulația
bicicletelor pe străzile care compun traseele, care au presupus măsurători topografice,
ocazie cu care s-au constatat diferențe de suprafețe față de cele prevăzute în Inventarul
domeniului public;
►dispoziţiile art.21 alin.(1) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, art. VII
şi art. X din Anexa 1 a H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;
►prevederile pct.1-lit.c) 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 ulterioare;
►dispoziţiile şi art.2 din O.M.F.P.nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
►adresa nr.11/10.05.2018 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 22 M
Dedulești ISG, prin care se solicită trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații
subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente Stației SPP
22 M Dedulești, precum și darea acestora în folosința Organizației pentru exploatare,
modernizare, întreținere, reparații și pază;
►dispozițiile art.8 lit.g) și h), art.12 alin.(2) și art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor
funciare nr.138/2004-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►procesul verbal nr.15135/18.05.2018 întocmit de comisia de inventariere constituită
prin Dispoziția primarului nr.325/17.05.2018, cu inventarul fizic și valoric al conductelor
subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente Stației SPP
22 M Dedulești;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) și
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Poziţiile nr.21 și nr.142 din Secţiunea I - bunuri imobile din Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea
Guvernului României nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
a) la poziția nr.21, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu: DN 2B – UM, Lot
1- Suprafața totală = 16.403 mp; Lungime stradă = 1.100 ml; Lungime trotuar = 1.100 ml;
Spaţiu verde S= 2 200 mp; Lot 2-Suprafața totală = 12.348 mp”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.44/31.05.2018”;
b) la poziția nr.142, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Zona stadion S=2.003
mp, Zona Fabrica de zahar S=600 mp, Zona Piața agroalimentară S=570 mp, Zona Liceu
N. Oncescu S=90 mp, Zona Str.Gării 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 cultură 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”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/31.05.2018”;
Art.2.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea
consiliului local a unor instalații subterane de pe raza UAT Ianca, parte din infrastructura
de irigații aferente Stației SPP 22 M Dedulești, prevăzute în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1) Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 22 M Dedulești ISG, pentru exploatare, întreținere,
reparații și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare a stației cu
fonduri comunitare nerambursabile.
(3) Predarea-primirea instalațiilor se face pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
serviciile financiar-contabil și de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, care vor opera corespunzător modificările și completările Inventarelor
bunurilor care aparțin domeniul public și privat al orașului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L.Nr.47/31.05.2018
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al
oraşului 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/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Există oportunitatea accesării de fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe Planurile de Mobilitate
Urbană Durabilă, în cadrul căruia ne-am propus să promovăm proiectul ‹‹Transport public urban modern în
orașul Ianca, județul Brăila››, așa cum veți constata detaliat la următoarele proiecte de hotărâri de pe ordinea
de zi;
Faptul că implementarea proiectului prevede înființarea a patru noi trasee de transport călători cu
autobuze hibrid, amenajare de parcări, stații de autobuz și piste pentru circulația bicicletelor pe străzile care
compun traseele, au necesitat măsurători topografice, ocazie cu care s-au constatat unele diferențe de
suprafețe față de cele prevăzute în Inventarul domeniului public, iar asta implică și actualizarea datelor de
identificare din documentația de carte funciară;
Apoi, prin adresa nr.11/10.05.2018, Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 22 M Dedulești ISG a
solicitat trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din
infrastructura de irigații aferente Stației SPP 22 M Dedulești, precum și darea acestora în folosința
Organizației pentru exploatare, modernizare, întreținere, reparații și pază. Pentru aceasta, am dispus
constituirea unei comisii speciale care a întocmit și prezentat procesul verbal cu Inventarul faptic și valoric al
acestor bunuri, constituit acum ca anexă la hotărâre;
Această acțiune a fost fundamentată pe dispozițiile art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/
2004-republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
„Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii înfiinţate potrivit OUG nr.147/1999, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 573/2001, care se reorganizează în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru
irigaţii, preiau bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora, precum şi dreptul de
folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând
domeniului privat al statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând
în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul
aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei.”
Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

Nr.15135/18.05.2018
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 18 mai 2018, cu ocazia inventarierii unor instalații subterane de pe raza
PRIMĂRIA
orașului Ianca, parte din infrastructura
de ORAŞULUI
irigații aferente IANCA
Stației SPP 22 M Dedulești, cu
propunerea de trecere a acestora în domeniul privat al orașului și ulterior darea lor în
folosința Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 22 M Dedulești ISG pentru
exploatare, întreținere și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare.
Comisia specială constituită prin Dispoziția primarului orașului Ianca nr.325/17.05.2018,
pe baza datelor puse la dispoziție de O.U.A.I. 22 M Dedulești ISG prin adresa nr.11/
10.05.2018, a constat existența pe raza U.A.T. Ianca a unor Antene (A.1-A.8) aferente Stației
SPP 22 M Dedulești, care nu s-au aflat și nu se află în inventarul A.N.I.F. Brăila și ca atare
nu au putut fi predate Organizației.
Acum, existând dorința promovării de către O.U.A.I. 22 M Dedulești ISG a unui proiect de
reabilitare/modernizare a Stației SPP 22 M, inclusiv a infrastructurii subterane aferente, cu
fonduri europene nerambursabile, dar neavând în folosință și acele Antene, Comisia propune
trecerea acestora în domeniul privat a orașului Ianca și în administrarea Consiliului Local și
ulterior darea lor în folosința Organizației pentru exploatare, întreținere și pază, conform
prevederilor art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004-republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Bunurile, prezentate în mod individual și valoric, sunt acum evidențiate distinct în Anexa la
prezentul Proces verbal, care se constituie în Anexă la Proiectul de Hotărâre nr.44/
31.05.2018.
C O M I S I A:
- preşedinte:

Sterian Alexandru……………….……..

- membri:

Condruț Lenuța……………..……….
Dogărescu Mioara………………….…
Bordei Mihaela…………………………
Iane Eugenia…………………………

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

Nr.15481/22-05-2018
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

PROPUNERE

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

pentru modificarea titlului și completarea cuprinsului proiectului de hotărâre nr.44, înscris
pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 31.05.2018.
Având în vedere:
►oportunitatea accesării de fonduri europene prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane,
bazată pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, în cadrul căruia se va promova
proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
►faptul că implementarea proiectului prevede înființarea a patru noi trasee de
transport călători cu autobuze hibrid, amenajare de parcări, stații de autobuz și piste
pentru circulația bicicletelor pe străzile care compun traseele, ceea ce a presupus
efectuarea de măsurători topografice, ocazie cu care s-au constatat diferențe de
suprafețe față de cele prevăzute în Inventarul domeniului public, motiv pentru care
trebuie actualizate datele de identificare;
►faptul că pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 31.05.2018 se
află deja înscris un proiect de hotărâre ce privește patrimoniul;
Vă rog să fiți de acord cu modificarea titlului și completarea cuprinsului proiectului de
hotărâre nr.44, înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de
31.05.2018, astfel:
Proiect de hotărâre privind: modificarea și completarea Inventarelor bunurilor care
aparţin domeniul public și privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local.

Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.45
din 31 mai 2018

pentru: aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.73/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană la
nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document util și necesar în promovarea proiectelor de dezvoltare locală,
indiferent de sursa de finanțare a acestora;
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific
3.2-Reducerea emisiilor de carbon;
►dispoziţiile art.6 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 13,
art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Studiul de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, prin serviciile publice din subordine.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, 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 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.6 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
Studiul de oportunitate, sau de prefezabilitate, este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi
informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea şi
oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se
selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii;
Studiul de oportunitate/prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu
excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au fost
fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul
unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative și se aprobă de către autorităţile deliberative,
în cazul programelor de investiţii publice locale;
Așadar, vă amintiți, prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/2017 s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană
la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document util și necesar în promovarea proiectelor de dezvoltare locală,
indiferent de sursa de finanțare a acestora, așa cum este obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, județul Brăila››, care va fi promovat în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de
investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon;
Potrivit ghidului măsurii de mai sus, în scopul promovării acestui proiect de dezvoltare urbană trebuie
adoptat un prim pachet de trei hotărâri pentru aprobarea Studiului de oportunitate, a Studiului de fezabilitate
cu indicatorii tehnico economici și a Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare situate pe raza orașului Ianca;
O să constatați că acest document, Studiul de oportunitate, tratează pe larg contextul socio-economic
actual din orașul nostru, profilul economic, rețelele de transport, mijloacele alternative de mobilitate, situația
parcărilor și siguranța circulației, iar partea consistentă a acestuia este, desigur, rezervată prezentării
investițiilor necesare realizării proiectului propus;
Prin urmare, faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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Referințele legale:
-

-

-

-

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE";
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de calatori pe calea ferata si rutier si
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 si nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit Tn
continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007”;
Regulamentul (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si
de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit in
continuare "Regulamentul 1303/2013";
Regulamentul (UE) nr 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si dispozitii specifice
referitoare la investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006.
Legea nr. 215/2001
Legea nr. 273/2006
Legea nr. 213/1998
Legea nr. 287/2009

privind administratis publica locala;
privind finantele publice locale;
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
privind Codul civil;

-

-

-

-

-

-

Legea nr.
31/1990 privind societatile;
Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizataprin
Legea 225/2016;
Legea nr.
92/2007 privind serviciile de transport public local;
Ordinul ministrului afacerilor interne si reformei administrative 353/2007 de
aprobare
a
normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
Ordonanta Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport
inteligente m domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri
de transport;
Ordonanta Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizarii de servicii publice
subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare;
Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de
transport public local;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul
ajutorului de stat; precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.
21/1996,
Legea nr.20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2014;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020;
Hotararea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
Ordinul 140/2017 privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii
serviciilor
de
transport
public
loc

1. Analiza situației existente
1.1. Contextul socio-economic
1.1.1. Așezare geografică
Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului Brăila, pe DN2B, drum aflat în
directă legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ221- Ianca-Șuțești, DJ 211Ianca Gară-Bordei Verde, DC 35-Ianca-Berlești, DC 36-Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 Ianca GarăPlopu.
Figura 1– Zona de acoperire a UAT Ianca
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Teritoriul administrativ al orașului Ianca are o formă poligonală, are o suprafață de 186,14 km²,
din care 11,55 km² intravilan și se învecinează cu următoarele teritorii comunale: Mircea-Vodă
la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-Verde la sud-est, Șuțești la nord,Traianu la est,
Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-vest, Vișani la nord-vest și Zăvoaia la sud. De la nord la
sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, iar de la vest la
est pe 15,3 km.
În prezent localitatea Ianca are în subordine administrativă localităţile: Berleşti, Gara Ianca,
Oprișenești , Perişoru, Plopu, Târlele Filiu.
Sat Plopu – este așezat la 1 km nord de punctul de intersecție al căii ferate Făurei-Brăila cu
DN2B, din care se desprinde DC 37. La 1 km sud, se află stația de cale ferată și satul Gara Ianca.
Are o suprafață de 98,23 ha și o dispunere a străzilor într-un sistem rectangular perfect pe o
lungime totală de 13,373 km.
Sat Perișoru – este situat la 45 km sud-vest de Brăila, este separat de Orașul Ianca prin calea
ferată Făurei-Galați. Se leagă de Ianca prin DJ221 Șuțești-Perișoru, care traversează Ianca de la
nord la sud,trece peste calea ferată, traversează apoi satul Perișoru, după care se continuă, spre
sud, cu DC 36 Târlele-Filiu. Este un sat tipic linear, dezvoltat de-a lungul șoselei DC36. Are o
suprafață de 100,58 ha și o lungime totală a străzilor de 12,229 km.
Satul Oprișenești – se află în Câmpia Brăilei și este așezat pe DN2B, care trece prin centrul
satului de la est la vest. Are legături spre vest cu Gara și Orașul Ianca, iar spre est cu Urleasca.
Are o suprafață de 88,33 ha și o lungime totală a străzilor de 8,900 km.
Satul Târlele-Filiu – este așezat pe DC36, între Perișoru la nord și Ionești la sud.Are o suprafață
de 68,6 ha și o lungime totală a străzilor de 6,597 km.
Satul Berlești – este așezat la 5 km sud-vest de satul Perișoru și la circa 7 km sud-est de stația
de cale ferată Dedulești. Principalul drum de acces este DC 35 Perișoru-Berlești- Batogu. Are o
suprafață de 136,62 ha și o lungime totală a străzilor de 6,895 km.
Satul Gara Ianca- este așezat în gara cu același nume, de pe linia ferată Brăila-Făurei, dată în
folosință în 1872. Este un sat linear, foarte mic, ce are legături pe DN2B cu Ianca, spre vest, și cu
Oprișenești spre est, iar pe DC 37 cu Plopu, spre nord și are o suprafață de 50,72 ha.
1.1.2. Caracteristici demografice
Orașul Ianca este încadrat la secțiunea localităților urbane de rang III conform Planului de
amenajare a teritoriului naţional, secțiunea IV (Legea 351/2001) și are o pupulație de 10.343 de
locuitori, conform ultimului recensământ efectuat în 2011, fiind al II-lea oraș din Județul Brăila,
după municipiul Brăila.
Tabel 1 - Populaţia Orașului Ianca pe localități
Localitate
Oraș Ianca

Populaţie
10343
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Ianca
6078
Berlești
374
Gara Ianca
60
Oprișenești
766
Perișoru
1051
Plopu
1431
Târlele Filiu
583
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Brăila, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

Din punct de vedere demografic, oraşul a avut o evoluţie ascendentă după 1990 dar într-un
ritm redus cu corectarea la data înregistrării cenzitare; între 1992 şi 2002 efectivul s-a redus cu
353 locuitori iar între 1992 şi 2011 cu 1393 locuitori. În fapt, scăderea cea mai importantă s-a
produs între ultimele 2 recensăminte. Cauzele acestei evoluţii le regăsim în reducerea ratei
natalităţii în perioada analizată şi migraţia externă şi internă determinate de criza economică
declanşată în anul 2008.
Tabel 2 – Evoluţia demografică a oraşului Ianca la recensămintele populaţiei
An

1992

2002

2011

Locuitori

11736

11383

10343

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Brăila

Figura 2 - Evoluţia demografică a oraşului Ianca la recensămintele populaţiei

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Brăila

Datele generate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Registrul Național de Evidență a Persoanelor (INS – TEMPO Online) arată în continuare o
scădere lentă a populației.
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Figura 3 - Evoluţia demografică a oraşului Ianca la recensămintele populaţiei

Sursa: Institutul Național de Statistică – TEMPO Online

1.1.3. Economia locală – Profilul economic al orașului Ianca
Amplasarea geografică pe axa de circulaţie Buzău – Brăila reprezintă un principal factor de
dezvoltare a oraşului Ianca. Distanţele faţă de municipiul reşedinţă de judeţ (Brăila) sunt: 40 km
pe calea ferată şi 36 km rutier (DN 2B). La distanţe mai mici se află oraşul Făurei adică, 20 km
feroviar şi respectiv 17 km rutier (DN 2B).
Prezenţa resurselor de hidrocarburi, intrate în exploatare după anul 1970, a constituit
elementul cheie în dezvoltarea numerică şi transformarea urbană a localităţii. La cele de mai
sus se adaugă magistralele de transport petrol şi gaze, reţeaua de fibră optică şi potenţialul
agricol ridicat.
Prin dezvoltarea economică industrială, oraşul Ianca este al doilea ca mărime în judeţul Brăila,
după reşedinţa de judeţ.
Principala resursă ce se găseşte în subsolul teritoriului administrativ al oraşului Ianca este
zăcământul de hidrocarburi localizat la Oprişeneşti, Plopu şi Perişoru.
Resursele forestiere aproape lipsesc din peisajul delimitat administrativ al oraşului Ianca şi sunt
reprezentate de aliniamentele de tip lizieră. Vegetaţia arbustivă şi subarbustivă mai apare pe
malul estic al lacului Plopu şi în arealul aerodromului militar. Din bilanţul structurii fondului
funciar suprafeţele cu păduri şi alte tipuri de vegetaţie ocupă 64 ha (la nivelul anului 2010).
Această notă austeră este specifică judeţului Brăila, ponderea suprafeţelor forestiere în
structura fondului funciar fiind sub 10% la nivel judeţean. Deşi nevalorificate încă, în subsolul
administrativ a oraşului Ianca, au fost identificate prin foraje ape minerale (clorurate, sulfatate,
sodice, magneziene concentrate).
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Profilul economic tradiţional al oraşului Ianca este de cel tip agro-industrial. Principalele
activităţi care constituie economia acestui oraş de câmpie sunt industria extractivă, la care se
adaugă transporturi, depozitare şi servicii. Puţin dezvoltate sunt construcţiile, comerţul,
activitatea turistică şi activităţile meşteşugăreşti.
1.2. Rețeaua de transport
1.2.1. Rețeaua rutieră
Orașul Ianca este situat în partea central-vestică a județului Brăila, pe DN2B, la următoarele
distanțe rutiere față de principalele oraşe din regiunea sud-estică a țării: Brăila - 45 km, Galaţi 71,3 km, Râmnicu Sărat - 47,3 km, Buzău - 59,3 km.
Orașul Ianca se învecinează cu următoarele localități:
la N – Șuțești;
la E – Traianu;
la S – Zăvoaia;
la V – Mircea-Vodă;
la NE – Movila Miresii;
la SE – Bordei-Verde;
la SV – Cireșu;
la NV – Vișani.
Figura 4 – Localizarea Orașului Ianca și localitățile învecinate în teritoriul județean
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Oraşul Ianca este traversat de şase căi de acces principale – drumuri de importanţă naţională,
judeţeană şi locală – foarte importante pentru asigurarea mobilității navetiștilor care
tranzitează orașul folosind aceste rute:
Drumul național 2B (DN2B) traversează orașul Ianca de la est la vest şi are aproximativ
13,90km. Drumul naţional face legătura între Buzău-Făurei-Ianca-Brăila şi are o lungime
totală de aproximativ 104km. Conform CESTRIN, traficul zilnic mediu actual înregistrat
pe DN2B în anul 2015 indică un total de 5450 de vehicule.
DJ221 face legătura dintre Ianca şi Şuţeşti şi drumul naţional 22 și are o lungime de 9,01
km;
Drumul județean 211 (DJ 211), Ianca – Bordei Verde, străbate orașul de la sud la nord,
intersectând DN2B în interiorul localității. DJ211 face legătura dintre Ianca şi Bordei
Verde și are o lungime de 6,20 km pe teritoriul UAT Ianca.
Drumul comunal 35 (DC 35) leagă Ianca de Berlești și are o lungime de 6,5 km pe
suprafața UAT-ului.
Drumul comunal 36 (DC 36) face legătura dintre Ianca, Perişoru şi Târlele Filiu și are o
lungime de 7,5 km în cadrul UAT-ului.
Drumul comunal 37 (DC 37) leagă Ianca de Plopu și are o lungime de 1,60 km în cadrul
UAT-ului.
La nivelul localităţii, principala sursă generatoare de trafic, este drumul naţional DN2B care
leagă oraşele din estul României (Buzău, Făurei, Ianca, Brăila, Galaţi). Acest drum naţional
aduce în localitate un trafic de tranzit important ca valori. Se estimează că din totalul traficul
generat de DN2B, 70-85% din traficul reprezintă trafic de tranzit.
Sursele secundare generatoare de trafic le reprezintă DJ221 care face legătura între Ianca şi
localităţile din nord şi DJ 211 care face legătura cu localităţile din sud. Traficul generat de DJ221
şi DJ 211 reprezintă aproximativ 10-15% din traficul auto din localitate.
Circulaţia auto majoră este în prezent asigurată de şase drumuri de interes naţional, judeţean şi
local de categoria a III-a: DN2B, DJ 211, DJ 221, DC35, DC36 şi DC37. Reţeaua secundară este
reprezentată de străzile din Ianca, sat Perişoru, sat Berleşti, sat Târlele Filiu, sat Oprişeneşti, sat
Plopu şi sat Gara Ianca.
Rețeaua stradală a UAT Ianca are o configurație, în general, rectangulară (face excepție Târlele
Filiu, care are o configurație radială), cu pante longitudinale ale străzilor sub 2%. Lățimea
străzilor – partea carosabilă – este cuprinsă între 3 și 7 m.
În ceea ce privește fluența circulației pe rețeaua stradală existentă din localitatea Ianca sunt
prezente câteva disfuncții majore:
uzura îmbrăcăminților asfaltice;
lipsa unor îmbrăcăminți carosabile permanente corelată cu deprofilarea pe suprafețele
carosabile împietruite sau din pământ;
elemente geometrice ale rețelei stradale în mare parte necorespunzătoare, atât în profil
transversal, cât și în profil longitudinal;
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lipsa unor elemente de organizare orizontală și verticală a circulației;
incomodări între diferitele tipuri de circulație - între circulația autovehiculelor și
circulația atelajelor trase de cai (căruțe), între circulația auto și cea pietonală, dar și a
bicicletelor;
probleme legate de sistematizarea verticală.
Din lungimea totală de străzi din localitatea Ianca 70% este deprofilată, prezentând gropi,
făgașe etc., fapt care duce pe anumite tronsoane, pe timp ploios, la îngreunarea circulației. În
profil transversal, marea majoritate a străzilor pietruite și din pământ nu au șanțuri amenajate
corespunzător. În general, în localitatea Ianca sistematizarea verticală a rețelei stradale este
deficitară, principala consecință fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Tabel 3 – Situația străzilor din U.A.T. Ianca

U.A.T.
Ianca
Oraș Ianca
Sat
Oprișenești
Sat Perișoru
Sat
Târlele Filiu
Sat Plopu
Sat Berlești
Sat Gara Ianca

Lungimea
totală a
rețelei
stradale (km)
32,951
8,900
12,229
6,597

Căi de transport rutiere
Din care:
Din care:
Din care:
Lungime străzi Lungime străzi Lungime străzi
asfaltate (km) pietruite (km) nemodernizate
(pământ) (km)
20,706
12,245
5,417
2,091
1,392
9,703
-

2,526
6,597

Suprafață
carosabilă
(mp)
203.616
47.170

-

60.289
28.289

13,373
11,748
1,625
6,895
6,895
2,860
0,379,45
2,480
Sursa: Primăria Ianca – Planul de analiză a riscurilor

60.981
25.516
-

Tabel 4 – Suprafața totală ocupată de zona străzilor
Suprafața totală ocupată de zona
U.A.T.
străzilor (inclusiv trotuare, fâșii de spații
Ianca
verzi, șanțuri)
Oraș Ianca
Sat Oprișenești
Sat Perișoru
Sat
Târlele Filiu

627.222 mp
77.642 mp
127.890 mp
190.724 mp
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Sat Plopu
Sat Berlești

160.832 mp
94.956 mp

Sursa: Primăria Ianca – Planul de analiză a riscurilor

Circulația majoră se desfășoară momentan pe DN2B, Calea Brăilei, strada Sărățeni, strada Gării,
DJ 221, DC 35 și DC 36. Traficul greu se înregistrează pe aceeași rețea de drumuri.
1.2.2. Rețeaua de căi ferate
Magistrala de cale ferată electrificată 700 traversează de la est la vest orașul Ianca. Aceasta face
legătura între Galați – Brăila – Făurei – Buzău – Urziceni.
Calea ferată existentă pe teritoriul U.A.T. Ianca are aproximativ 9 kilometri lungime și face
legătura între Brăila și Buzău. De asemenea, mai există o cale ferată de aproximativ 3 kilometri,
care momentan este în conservare, dar, care a avut rolul să deservească fosta unitate militară
U.M. 02415.
Starea tehnică a liniilor și nivelul dotărilor nu permit viteze mai mari de 60 – 80 km/h. Cu toate
acestea, numărul trenurilor care tranzitează gara Ianca este unul considerabil, reprezentând un
nod de legătură pentru călătoriile ce au ca destinație orașe mari din țară: București, Iași,
Constanța, Brașov etc.
În anumite garnituri de tren se găsesc vagoane speciale transportatoare de substanțe
periculoase (substanțe toxice, explozive, incendiare) pentru care există un plan de analiză a
riscurilor și de intervenție în caz de situații de urgență (accidente chimice, distrugerea/avarierea
unor vagoane, incendii, tamponări, deraieri etc.).
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Tabel 5 – Trenuri ce trec prin stația Ianca

Sursa: http://www.mersultrenurilorcfr.ro/imtif/rute.aspx?lng=ro

1.2.3. Transport aerian
În cadrul U.A.T. Ianca există un aerodrom militar, care, momentan, nu mai este operațional,
aflându-se în stare de conservare.
1.2.4. Sistemul de parcări
În orașul Ianca există 200 de locuri de parcare în regim public amenajate.
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Tabel 6 – Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul IANCA
Categorie drum

Număr

Drum comunal
Drum vicinal
Străzi
TOTAL

Total km
drumuri

Total km alei
pietonale

Total km
trotuare

3
20,47
2
15,21
116
75
80
121
110,68
80
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria IANCA

5,28
5,28

Număr locuri
de parcare
200
200

1.3. Transport public
În prezent, orașul Ianca dispune doar de transport școlar destinat elevilor, excepție făcând zilele
de târg (marțea și vinerea), când se asigură transportul locuitorilor din Târlele Filiu și din
Berlești către Ianca. Transportul școlar este gestionat de Primăria Ianca prin Serviciul public de
cultură, sport și administrativ gospodăresc.
Conform datelor din cadrul Primăriei Ianca, situația parcului auto care asigură transportul școlar
are o capacitate de 150 de pasageri/zi și arată astfel:
Tabel 7 - Situația parcului auto
Nr.
crt.

Marca vehicul

Anul
fabricației
1997

Kilometri
parcurși până în
prezent
450.000

Număr maxim
de locuri pe
scaun
57

Număr maxim
de locuri în
picioare
-

1.

VOLVO

2.

MERCEDES

1993

625.000

43

20

3.

FORD

2007

118.120

16 +1

-

4.

RENAULT

2011

41.320

16 +1

-

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria IANCA

Având în vedere distanțele mari între Ianca și satele Berlești și Târlele Filiu este necesară
înființarea unor trasee de transport în comun.
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Figura 5 – Distanțele dintre Orașul Ianca și satele aflate în administrare

1.4. Transport de marfă
În situația actuală circulația vehiculelor de marfă este permisă pe toate străzile din rețeaua
stradală a orașului Ianca.
Având în vedere poziția geografică a orașului Ianca, pe teritoriul acestuia se desfășoară
transport de marfă și, totodată, trafic greu. În general, transporturile de marfă tranzitează Calea
Brăilei, strada Sărățeni, strada Gării, DN2B, DJ 221, DC 35 și DC 36. De asemenea, transportul de
marfă se realizează și pe calea ferată.
1.5. Mijloace alternative de mobilitate
Într-un oraș de dimenisuni reduse, precum Ianca, avem de-a face cu călătorii pe distanțe scurte,
ceea ce reprezintă un mediu propice pentru utilizarea modurilor de transport nemotorizate,
contribuind astfel la realizarea unei mobilități durabile. O alternativă la modul de transport
motorizat îl reprezintă mersul cu bicicleta sau pe jos. Aceste mijloace de mobilitate sunt
promovate prin PMUD, unul din obiectivele acestuia fiind adaptarea infrastructurii necesare
deplasării cu bicicleta sau pe jos, inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă. Încurajarea
mijloacelor alternative de mobilitate contribuie și la sporirea atractivității zonei prin facilitarea
accesului la obiective turistice, culturale, istorice sau de agrement.
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În prezent lipsește planificarea rețelei de velorute pe ansamblul orașului Ianca. De asemenea,
nu există trasee de piste pentru biciclete, nici centre de închiriere biciclete. În zonele centrale
ale orașului se regăsesc doar câteva rastele pentru suportul bicicletelor.
Traficul auto provoacă mari neajunsuri calității vieții urbane, reducând posibilitățile de circulație
și staționare a pietonilor. Astfel, mersul pe jos este afectat de parcarea ilegală pe stradă, care
obstrucționează accesul pietonilor către anumite puncte de interes. Se impune, așadar,
implementarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii circulației atât a pietonilor, cât și a
autovehiculelor.
1.6. Managementul traficului
Managementul traficului la nivelul orașului Ianca poate fi realizat prin folosirea următoarelor
instrumente:
Politica privind parcarea – oferta de locuri de parcare, interzicerea/posibilitatea parcării
în anumite zone.
Măsuri privind siguranța rutieră – educație rutieră, măsuri corective, monitorizare etc.
1.6.1. Parcările
Parcările reprezintă una din cele mai importante probleme ale planificării transportului în orașe.
În același timp are un impact și asupra planificării urbane, interacționând cu transportul public
și influențând realizarea unui trafic lejer. Parcările publice existente la nivelul orașului Ianca
sunt gestionate de Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei și sunt în număr de 200, furnizând o
alternativă parcării pe stradă. Cu toate acestea, există zone în care cererea de locuri de parcare
este mare, iar numărul de spații de parcare este scăzut. Pe lângă acest lucru, mai sunt șoferi
care parchează neregulamentar, utilizând spațiul în afara celui destinat parcării, reducând,
astfel, confortul și siguranța pietonilor. Măsurile ce se vor implementa în legătură cu parcările
vor viza următoarele: crearea unor alternative la parcarea în centru, reducerea numărului de
parcare în centru și în fața punctelor principale de interes pentru locuitori sau vizitatori
(magazine, poștă, bancă, farmacie etc.), reducerea parcării ilegale.
1.6.2. Siguranța circulației
Siguranța circulației a fost analizată în raport cu accidentele înregistrate la nivelul rețelei de
transport în perioada 2014 – 2016, date puse la dispoziție de Poliția orașului Ianca la solicitarea
Beneficiarului. Ceea ce se poate observa cu ușurință este faptul că numărul accidentelor rutiere
este în creștere, în 2016 înregistrându-se dublul numărului de accidente din 2014.
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Tabel 8 – Statistica accidentelor rutiere
2014

2015

2016

Accidente

7

13

14

Morți

0

3

2

Răniți grav

5

8

2

Răniți ușor

4

13

15

Sursa: Poliția orașului Ianca

În imaginea de mai jos se observă zonele cu risc ridicat de accidente – cele trei zone marcate cu
puncte negre (toate amplasate pe DN2B, axa principală de circulație).
Figura 6 – Zone cu risc de accidente
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1.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate
Zonele cu nivel ridicat de complexitate pot fi considerate cele cu densitate mare de locuitori –
în cazul orașului Ianca densitatea populației este de 69 locuitori/kmp (sub media pe județ).
În cadrul U.A.T.-ului zonele de complexitate ridicată au legătură, în principal, cu DN2B – Calea
Brăilei și intersecțiile cu celelalte drumuri (DJ 221, DJ 211, DC 35, DC 36, DC 37), zona centrală a
orașului (intersecția cu strada Sărățeni) și se pot observa în figura de mai jos.
Având în vedere faptul că marea parte a traficului de tranzit se regăsește pe DN2B, mobilitatea
urbană în această zonă are un rol important, necesitând îmbunătățiri pentru reducerea
efectelor negative (degradarea fizică a asfaltului, poluare fonică și a aerului, aglomerație etc.).
În acest sens, alături de reabilitarea fizică a infrastructurii, de modernizarea elementelor
tehnice și de optimizarea sistemului de circulație, intervențiile în domeniul mobilității trebuie să
vizeze extinderea și accentuarea componentei pietonale și cicliste.
Figura 7 – Zone de complexitate ridicată
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Organizarea traseelor și a frecvențelor sistemului de transport public local va trebui să țină cont
de accesibilitatea către zonele cu potențial turistic ridicat.

2. Serviciul de transport public
2.1. Prezentare generală și definirea domeniului
Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică
şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi
social general, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, sub controlul,
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale , în scopul asigurării
transportului public local.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
- se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi
licenţiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi precum şi în
limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
- se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local;
- se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun,
respectiv cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing,
înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;
- persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite staţii sau autogări, după caz;
- pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de
legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de
sarcini.
Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociaţii de
dezvoltare intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit
ca transport rutier local de persoane în conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere. Traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară sunt
considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere.
În conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciiile comunitare de utilităţi
publice „Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în
tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul
funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea,
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modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice.”
Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de
modelele de aşezări umane şi de consum, de organizarea producţiei şi de infrastructura
disponibilă. Având în vedere această complexitate, orice intervenţie în sectorul transporturilor
trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire la mobilitatea sustenabilă a
persoanelor şi a bunurilor, nu în ultimul rând fiindcă politicile de natură structurală au nevoie
de mult timp pentru a fi puse în practică şi trebuie planificate cu mult timp înainte.

2.2. Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă,
precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu:
Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din orașul Ianca trebuie
dezvoltat, fiind necesare următoarele investiţii:
- amenajarea staţiilor de autobuz cu mobilier urban, echipate cu panouri pentru informarea
dinamică a timpilor de sosire a mijloacelor de transport în comun;
- afişarea în staţiile de transport public de pe trasee a hărţii schematice şi a programului de
transport;
- semnalizarea rutieră (indicator bus) şi iluminarea zonelor staţiilor de autobuz;
- adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun pentru a facilita accesul neîngrădit al
persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, în conformitate cu art. 64 din Legea nr.
448/2006 republicată;
- folosirea unor autobuze cu dotări superioare pentru a asigura condiţii optime de călătorie
indiferent de perioadă: încălzire, aer condiţionat, iluminat interior corespunzător, etc;
- modernizarea parcului auto;
- imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a indicativului rutei mijloacelor de
transport în comun şi afişarea materialelor în mijloacele de transport în comun;
- asigurarea vânzării legitimaţiilor de călătorie prin intermediul automatelor de bilete amplasate
de operator în staţiile de autobuz.
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Figura 8 – Zonificarea U.A.T. Ianca

2.3. Dezvoltarea rețelei de transport
Rețeaua de transport este compusă din rețeaua de drumuri și cea feroviară. Principalele
elemente componente sunt:
Drumul Național DN2B;
Drumul Județean DJ 221;
Drumul Județean DJ 211;
Magistrala feroviară 700, București-Galați.
2.4. Cererea de transport
Determinarea cererii de transport se efectuează în mai multe etape:
Determinarea călătoriilor generate de fiecare zonă;
Determinarea călătorilor distribuite pe fiecare zonă;
Alegerea modului de deplasare de la o zonă la alta.
Generarea călătoriilor
Această etapă are rolul de a estima numărul de călătorii spre și dinspre fiecare zonă pe baza
activităților din interiorul acestora. Parametrul rezultat este suma călătoriilor generate sau
atrase, indiferent de modul de deplasare. Scopul călătoriei este atributul esențial în această
determinare. Acesta este strâns legat de originea călătoriei. Pentru estimarea călătoriilor
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pentru alte perioade de referință se au in vedere factorii care influențează transportul cum ar fi
veniturile, tipul de dezvoltare al zonei, densitatea de populație, costurile de deplasare etc.
Figura 9 – Călătorii atrase

Distribuția călătoriilor
Distribuția călătoriilor presupune o realocare a călătoriilor pe baza deplasărilor de tip “plecare”
pentru fiecare zonă și a deplasărilor de tip “sosire” în fiecare zonă. Zonele sunt analizate două
câte două și apoi sunt stabilite nodurile din rețea prin care se efectuează trecerea. Astfel sunt
generate “barele” din graful rețelei de transport. In acest mod obținem informații despre
capacitatea străzilor și despre problemele de accesibilitate.
Pentru distribuția călătoriilor este utilizat modelul gravitaţional, care are la bază teoria
gravitației din fizica Newtoniană. Mai exact zonele cu activități intense au tendința de a fi într-o
relație de tipul generare – atracție în ambele sensuri. Esențial este timpul de călătorie dintre
cele două zone, respectiv costul deplasării și direcția.
Alegerea modului de deplasare
Alegerea modului de deplasare de la o zonă la alta oferă informații cu privire la prognoza cererii
de transport. Dezvoltarea unor moduri alternative de deplasare va duce la o reașezare a
solicitărilor prin infrastructurile de transport. Principalele categorii de utilizator sunt: șoferii,
pasagerii din vehicule (altele decât transportul public), pasagerii din transportul public,
nemotorizat și în transit.
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Prin înmulțirea modurilor de deplasare, cresc opțiunile și se schimbă obiceiurile de călătorie,
parametrii călătoriilor și modelul devine mai complex.
În urma analizei se stabilește ponderea diferitelor moduri de transport pe fiecare zonă și astfel
sunt justificate investiții în noile moduri de transport.
Transportul de marfă
Evaluarea transportului de marfă a fost efectuată pe baza analizei activităților comerciale și
industriale din fiecare zonă. În general avem un transport de marfă de tranzit.
Zonele de generare sunt zonele de producție, distribuție și aprovizionare. Zonele de atracție
sunt cele care asigură în general consumul. Distanța reprezintă un element important în
alegerea unui anumit generator (aici timpul de livrare este foarte important).
În zona transportului feroviar tranzitul de marfă nu afectează mobilitatea la nivelul orașului
Ianca, în schimb transportul rutier de tranzit are o mare componentă de transport marfă.

3. Direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane
3.1. Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport
3.1.1. Transport public
În cadrul proiectului se propune înființarea serviciului de transport public are în vedere
achiziționarea de mijloace de transport moderne, hibride, cu consum redus de carburant și
nivel redus de emisie de noxe.
Prin obiectivul proiectului se urmărește îmbunătățirea accesibilității pentru toate locațiile,
reducerea costurilor de transport pentru călători, reducerea timpului de călătorie prin
achiziționarea a 4 autobuze hibride care să asigure satisfacerea nevoilor de mobilitate pentru
utilizatori, cu emisii și nivel al poluării fonice reduse.
Transportul public este un factor determinat al accesibilității fiind una dintre cele mai mari
provocări pentru dezvoltarea socială a orașelor europene. Se urmărește proiectarea unei rețele
de transport public care să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor cu mobilitate
redusă și la independența persoanelor care lucrează sau locuiesc în zone care nu sunt
conectate cu principalele domenii de interes ale orașului.
Măsurile propuse în ceea ce privește transportul public au fost dezvoltate pe baza punctelor
tari și punctelor slabe ale orașului și în concordanță cu obiectivele deja stabilite anterior, după
cum urmează:
Măsura 1. Achiziționarea de autobuze hibride care să asigure confortul și siguranța călătorilor,
la nivelul standardelor impuse de reglementările Uniunii Europene
Utilizarea autobuzelor hibride crește calitatea vieții locuitorilor orașului Ianca datorită emisiilor
reduse de vibrații și zgomot și mai ales prin lipsa emisiilor de poluanți. Așa cum s-a demonstrat
prin eficiența economică, costurile privind consumul de energie electrică sunt mult mai mici
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față de consumul de energii convenționale. Această măsură va aduce un beneficiu de imagine
promovând tehnologii verzi de reducere a poluării și va crește atractivitatea și popularitatea
orașului datorită conceptului silențios și eficient.
Măsura 2. Amenajarea stațiilor pentu transportul public
Stațiile de transport public vor fi prevăzute cu adăposturi de așteptare, mobilier stradal și
alveole pentru autobuze (acolo unde este posibil), care vor asigura siguranța și confortul
utilizatorilor de transport în comun. De asemenea, stațiile vor fi dotate și cu panouri de
informare a călătorilor privind timpii de așteptare.
3.1.2. Încurajarea deplasărilor cu bicicleta
Prin crearea unei infrastructuri dedicate bicicliștilor se urmărește creșterea gradului de
deplasare utilizând mijloace de transport nemotorizate, a reducerii traficului auto,
îmbunătățind calitatea aerului și, implicit, a calității vieții cetățenilor.
Măsura 1. Crearea de piste de biciclete
•
să înființeze piste cu dublu sens destinate circulației cicliștilor astfel:
2 bucăți pe ambele părți ale străzii Calea Brailei-DN2B intre km 61+412,25 -64+523,03, situate
între trotuarele existente și gardurile proprietăților. În capătul celor doua piste se vor amenaja
doua platforme cu rasteluri de parcare biciclete,
1 bucata pe partea stanga, pe strada Rozelor;
•
să amenajeze între pistele de biciclisti și trotuarele existente, spații verzi prin
însămânțare cu gazon și locuri de odihna echipate cu bănci montate în între trotuarelor
existente și pistele destinate cicliștilor pe strada Brăilei.
Măsura 2. Amenajarea de parcări pentru biciclete
Pentru parcarea în siguranță a bicicletelor se propune montarea de rastele pentru biciclete în
zonele cu funcții centrale (capetele de pistă, stații de autobuz, instituții de învățământ etc.) și
supravegherea video a acestora.
3.1.3. Rețeaua stradală și utilizarea eficientă a spațiului public
Măsura 1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere care să asigure conectivitate la nivel regional
Din analiza documentelor de planificare spațială și a documentelor strategice sectoriale sunt
vizate o serie de investiții majore care vor îmbunătăți conectivitatea la nivel regional și vor crea
un mare avantaj orașului Ianca prin eliberarea orașului de fluxul de tranzit și de traficul greu și
implicit de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, emisiilor de substanțe poluante și a
zgomotului în mediul urban.
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Ținând cont de aceste investiții se propune construirea unei variante de ocolire a orașului,
variantă ce a fost studiată și propusă prin realizarea noului PUG al orașului.
Măsura 2. Modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea gradului de siguranță prin
asfaltarea/reabilitarea străzilor
Starea tehnică a infrastructurii de transport are un rol important în creșterea potențialului de
utilizare a transportului prin oferirea unui standard de confort și îmbunătățirea eficienței
economice a rețelei de transport.
Se propune crearea unei infrastructuri care să asigure accesibilitate și continuitate pentru
transportul public local.
3.1.4. Facilități de parcare
Măsura 1. Crearea/organizarea de parcări
În urma analizei situației actule se constată o deficiență în ceea ce privește numărul de locuri de
parcare, atât din punct de vedere calitativ, dar și cantitativ. Se impune optimizarea spațiilor
dintre blocuri și construirea de parcări în special în zonele care generează transport, cum ar fi
instituțiile de învățământ, serviciile publice, centre comerciale și alte puncte de atracție ale
populației.
Suplimentarea capacității parcărilor prin reorganizarea spațiului și amenajarea de locuri de
parcare astfel:
12 zone de parcări adiacente traseelor de autobuz (situate în apropierea stațiilor de autobuz din
zona gărilor, a stadioanelor, a târgului, a intersecțiilor cu DN2B, etc) cu 228 locuri, pentru
încurajarea transportului în comun și deprinderea locuitorilor cu soluții de transport
intermodal.
3.1.5. Creșterea confortului deplasărilor pietonale
Măsura 1. Creșterea confortului deplasărilor pietonale
Scopul proiectului este de accesibilizare a zonelor pietonale pentru toate categoriile de
utilizatori prin reabilitare/modernizarea trotuarelor pe strada Brăilei.
3.2. Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale
3.2.1. Transport public – operare
Pentru dezvoltarea sistemului și serviciului de transport public este necesar și obligatoriu
încheierea unui contract de delegare a serviciului către un operator de transport public, cu
respectarea normelor legale aflate în vigoare și a directivelor europene. Astfel, se creează
condițiile optime pentru dezvoltarea unui serviciu de transport care să faciliteze deplasările la
locul de muncă și către punctele de interes ale locuitorilor din orașul Ianca.
Luând în considerare situația actuală, necesitatea dezvoltării și mai apoi punerii în funcțiune a
serviciului de transport public prin autobuze hibride în orașul Ianca trebuie să reprezinte o
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prioritate atât pentru autoritățile locale cât și pentru locuitorii orașului, întrucât un sistem de
transport eficient și durabil, accesibil și economic va contribui pozitiv la dezvoltarea orașului și
la creșterea calității vieții locuitorilor.
Mai mult decât atât, îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban va crea un mediu atractiv,
modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi.
Proiectul investițional de dezvoltare a serviciului de transport public din orașul Ianca va
contribui astfel, printr-un serviciu complet nou și integrat (al elementelor de eficientizare a
traficului și reducere a noxelor: sistem de e-ticketing, sistem de monitorizare al traficului,
infrastructură stradală, achiziționare autobuze ecologice), la scăderea dependenței de utilizare
a autoturismelor și la eficientizarea mobilității urbane din orașul Ianca în general.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local Ianca urmărește prin activitățile pe care le va
realiza:
•
Înființarea si funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de
persoane în concordanță cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, a programelor de
strategiilor de dezvoltare și a cerințelor de transport public local;
•
Achiziția de mijloace de transport ecologice, nepoluante, care să contribuie la reducerea
emisiilor GES și a poluării fonice;
•
Achiziția de sisteme suport pentru transportul public local, care să contribuie la
creșterea atractivității sistemului de transport către locuitorii municipiului, creșterea
accesibilității la sistem, precum și facilități pentru simplificarea și eficientizarea activității
operatorului - sisteme de e- ticketing, sistem management inteligent al traficului;
•
Realizarea facilităților conexe mijloacelor de transport - stații de îmbarcare/debarcare
modernizate, cu sisteme de informare dinamică a călătorilor, cu elemente de infrastructură
destinate facilitării deplasărilor persoanelor cu mobilitate redusă;
•
Investiții în infrastructura pentru transportul alternativ, nepoluant, nemotorizat, care
vor fi complementare și intermodale sistemului de transport public; această dezvoltare se va
face într-un mod integrat și complementar;
•
Administrarea eficientă a tuturor bunurilor aparținând sistemelor de transport;
•
Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;
•
Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită
să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv
include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât
și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de
oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a
unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);
•
Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în
beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu;
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•
Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prestarea unor servicii
de calitate în condiții de siguranță și confort;
•
Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a
consumului energetic.
Serviciul de transport public din orașul Ianca va funcționa după următoarele trasee:
Traseu 1 (autobuz 10 m) – Ianca – Berlești
Terminal – strada N. Oncescu – strada Parcului – strada Ceferistilor – strada Gării lot II – DC 36 –
Berlescu - retur

Luni - Joi
cursa 1

cursa 2

Vineri
cursa 1

statie
plecare
Ianca
Berlesti

ora
7.00
7.30

Ianca
Berlesti

14.00
14.30

statie
plecare
Ianca
Berlesti

ora
7.00
7.30

cursa 2

Ianca
Berlesti

10.00
10.30

cursa 3

Ianca
Berlesti

14.00
14.30

Ianca
Berlesti

14.00
14.30

Duminica
cursa 1
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Traseu 2 (autobuz 12 m) – Ianca – Târlele Filiu
Terminal – strada N. Oncescu – strada Parcului – strada Ceferistilor – strada Gării lot II – DC 35 –
Târlele Filiu - retur
Luni - Joi
cursa 1

statie plecare
Ianca
Tarlele Filiu

cursa 2

Ianca
Tarlele Filiu

Vineri
cursa 1

statie plecare
Ianca
Tarlele Filiu

cursa 2

Ianca
Tarlele Filiu

10.10
10.35

cursa 3

Ianca
Tarlele Filiu

14.10
14.35

Ianca
Tarlele Filiu

14.10
14.35

Duminica
cursa 1

ora
7.10
7.35
14.10
14.35
ora
7.10
7.35

Traseu 3 (autobuz 12 m) – Ianca – Plopu - Oprișenești
Terminal – DN2B – pod dreapta Ianca Gară – Oprișenești strada Șscolii – DN 2B – Plopu – DN 2B
– strada Fabricii – strada Șscolii – strada Sărățeni - Terminal
Luni - Joi
cursa 1

statie plecare
Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

cursa 2

Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

ora
6.45
7.00
7.15
7.30
14.00
14.15
14.30
14.45
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Vineri
cursa 1

statie plecare
Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

cursa 2

Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

9.45
10.00
10.15
10.30

cursa 3

Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

14.00
14.15
14.30
14.45

Ianca
Ianca Gara
Oprisenesti
Plopu

14.00
14.15
14.30
14.45

Duminica
cursa 1

ora
6.45
7.00
7.15
7.30

Traseu 4 (autobuz 10 m) – Ianca intern
Terminal – strada Sărățeni – Calea Brăilei – strada Stafionul – strada Teilor – Calea Brăilei –
strada Aviatorilor – retur – strada Parcului – strada Ceferiștilor – strada Gării Terminal
luni -duminica
cursa 1

statie plecare
terminal

ora
7.30

cursa 2

terminal

8.30

cursa 3

terminal

9.30

cursa 4

terminal

10.30

cursa 5

terminal

11.30

cursa 6

terminal

12.30
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cursa 7

terminal

13.30

cursa 8

terminal

14.30

cursa 9

terminal

15.30

cursa 10

terminal

16.30

cursa 11

terminal

17.30

cursa 12

terminal

18.30

cursa 13

terminal

19.00

3.2.2. Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun
Descrierea necesității: Stațiile actuale care deservesc în exclusivitate transportul școlar se află
într-o stare necorespunzătoare, nefiind prevăzute cu mobilier stradal adecvat tuturor
categoriilor de utilizatori și fără alveole care să permită oprirea în condiții de siguranță a
autobuzului.
Figura 10 – Actualele stații de transport public

Se urmărește amenajarea a 39 stații de transport public în comun, care să asigure accesibilitate
sporită tuturor utilizatorilor, să fie dotate cu adăposturi corespunzătoare, sisteme de informare
a călătorilor, bănci, iluminat. Staţiile de autobuz trebuie construite în formă de alveolă (acolo
unde este posibil) şi să fie dispuse la ieşirea din intersecţie şi după trecerile de pietoni. Dacă
există două staţii pe cele două părţi ale aceluiaşi drum, ele trebuie poziționate „coadă la
coadă”, mai exact cea de pe partea dreaptă să fie după cea de pe partea stângă a sensului de
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mers şi între ele o trecere de pietoni. Astfel, traversarea pietonilor se va face prin spatele
mijlocului de transport în comun şi nu prin faţa acestuia.

3.2.3. Sistem integrat de e-ticketing
În vederea realizării unui acces facil al serviciului de transport public, pe lângă achiziționarea de
autobuze, se urmărește implementarea unui sistem integrat de e-ticketing.
La creșterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea și cantitatea ofertei
în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informația furnizată etc.
Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte din factorii care joacă un rol important în
determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din
punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Astfel, utilizatorii vor
recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență transportului cu
automobilul personal, numai în conditiile unei oferte de calitate, modern cu tarife accesibile.
Acest obiectiv ar putea fi atins prin eficientizarea continuă a transportului public. De asemenea,
prin optimizarea acestor elemente va crește și gradul de recuperare a cheltuielilor.
Se propune un sistem integrat de e-ticketing pentru implementarea unei soluții informatice
integrate care să sprijine activitatea realizată de către operatorul de transport conform
prevederilor legale în vigoare.
Componentele soluției
Aceste componente vor realiza operații specifice și vor conlucra pentru oferirea
funcționalităților necesare sistemului ca întreg. Lista componentelor este următoarea:
a) componenta pentru management
b) componenta pentru punctele de vânzare
c) componenta pentru comunicare
d) componenta pentru comunicare și portalul pentru cetățeni
e) componenta pentru mijloacele de transport în comun
f) componenta pentru echipa de control
g) componenta pentru panourile de informare călători
h) componenta pentru automatul de vânzare și reîncărcare a titlurilor de transport
a) Componenta pentru management
Prin intermediul accstei componente a soluției, utilizatorii trebuie să poata efectua următoarele
operații:
•
urmărirea în timp util a vânzărilor de călătorii (timp de actualizare maxim 5 minute).
•
urmărirea în timp util a vânzărilor de abonamente (timp de actualizare maxim 5
minute).
•
monitorizarea consumului zilei sau zilelor anterioare, pentru fiecare card de călătorie
sau pentru fiecare abonament
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•
rapoartarea statisticilor de vânzări pe fiecare punct de vânzare
•
raportarea consumurilor de călătorii și abonamente
•
administrarea online a dicționarelor aplicației
•
managementul flotei
•
umărirea activității de trafic și vehicule orientate în funcție de graficul ideal și graficul
real de circulație
•
rapoarte pe categorii de călători (elevi, studenți, veterani, personal tehnic, persoane cu
dăzabilități, etc.)
•
raport de validari pe tronsoane de traseu (porțiuni de traseu) în funcție de timpul setat
de utilizător.
b) Componenta pentru punctele de vânzare
Prin intermediul componentei pentru pentru punctele de vânzare (chioșcuri) trebuie să fie puse
la dispoziția utilizatorilor funcționalitățile următoare:
•
verificarea stării fiecărui card înregistrat în sistem
•
emiterea și validarea smart-card-uri pentru călătorii și abonamente
•
încărcarea și reîncărcarea cardurilor de călătorie
•
activarea, inactivarea și prelungirea abonamentelor
•
rapoarte ad-hoc pentru asigurarea suportului pentru cumpărători (clienți)
•
jurnalizarea automată în sistemul central a tuturor operațiilor efectuate la nivelul
chioșcurilor
•
actualizarea aplicației de la distanță
•
sistem local de back-up a tuturor operațiilor efectuate la nivelul chioșcurilor
•
eliberare carduri pentru diferite tipuri tarifare călători (elevi, studenți, veterani, personal
tehnic, persoane cu dizabilități, etc.)
•
eliberare de carduri duale
•
design personalizat a cardurilor pentru diferite categorii tarifare
•
eliberarea de bilete pe hârtie termică pentru una sau două călătorii
•
configurare online în timp util din aplicația de backoffice
c) Componenta pentru comunicare
Vor exista interfețe dedicate pentm comunicație între toate componentele aplicației.
Comunicarea între toate componentele aplicației se va realiza în timp util (maxim 5 minute).
d) Componenta pentru comunicare și portalul pentru cetățeni
Pentru a asigura o cât mai bună transparență a fluxurilor de lucru, soluția cerută va pune la
dispoziția cetățenilor o interfață prietenoasă, de tip portal, prin intermediul căreia se vor putea
efectua o serie de operații, cum ar fi:
•
verificarea în timp util a disponibilului de călătorii
•
verificarea în timp util a stării unui abonament
•
consultarea istoricului datelor referitoare la călătoriile efectuate
•
consultarea istoricului datelor legate de consumul punctelor incluse în abonamcntele de
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transport
De aemenea, vor exista interfețe dedicate pentm realizarea comunicației între toate
componentele aplicației.
e) Componenta pentru mijloacele de transport în comun
În scopul prevenirii și identificării tentativelor de fraudă, precum și pentru asigurarea unei
monitorizări consistente a activităților zilnice, sistemul va pune la dispoziția utilizatorilor cu rol
administrator următoarele functionalități:
•
verificarea în timp util (maxim 5 minute) a disponobilului de călătorii, prin intermediul
cititoarelor ce vor fi instalate în mijloacele de transport
•
monitorizarea respectării graficul de circulație, prin intermediul sistemului GPS
încorporat în computerele de bord montate pe mijloacele de transport în comun.
•
descărcarea, în timp util (maxim 5 minute), pe serverul aplicației, a informațiilor
colectate pe parcursul zilei de către mijloacele de transport în comun.
•
agregarea și prelucrarea datelor descărcate, cu scopuri de monitorizarc și raportare
•
validarea provenienței datelor
•
se cere salvarea setărilor local, pornirea aplicațiilor facându-se cu setările precedente
f)
Componenta pentru echipa de control
Fiecare dintre cei 7 controlori trafic și brigada de supra-control (formata din 2 controlori trafic
care vor realiza controlul călătoriilor) vor avea în dotare un echipament portabil de verificare a
validărilor titlurilor de transport.
g)
Componenta pentru panourile de informare călători
Panourile de informare stradală trebuie să afișeze o serie de informații utile pentru călători cum
ar fi timpul estimat de sosire a vehiculelor în stație, data, ora și temperatura de afară. Afișarea
să se facă cu caractere în alfabet latin standard, extins și chirilic, afișare text intermitent sau
derulant (pentru informațiile care ies din ecran). Panourile trebuie să fie conectate în
permanență cu dispeceratul prin aplicația back-office, să comunice prin GPRS și să-și facă
actualizarea firmware de la distanță. Panourile de informare să fie pe tehnologie LED cu consum
eficient de energie, cu componente externe rezistente la intemperii și acte de vandalism.
h)
Componenta pentru Automatul de vânzare și reîncărcare a titlurilor de transport
Automatul de vânzare și reîncărcare a titlurilor de transport are rolul de a emite bilete de
călătorie în stațiile de călători și de reîncărcare cu unități de transport a cardurilor contactless
eliberate de autoritatea contractantă.
Biletele emise trebuie să fie de dimensiuni stabilite de operatorul de transport public, tipărirea
să se facă pe hârtiă termică cu greutatea de 110 g/m2, imprimarea trebuie să fie făcută fără
consumabile.
Automatul trebuie să fie conectat în permanență cu dispeceratul prin aplicația back-office, să
comunice prin GPRS și să-și facă actualizarea firmware de la distanță.
Modulele software ale soluției
Modulele software ale soluției solicitate, sunt următoarele:
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modul de administrare sistem
modul de rapoartare și extragere date
modul de tip “Backoffice” pentru consultarea și agregarea datelor
portal public pentru cetățeni
interfețe programatice (transparente pentru utilizatori):
interfață de comunicare cu modul de tip “BackOffice”
interfațp de comunicare cu componenta de portal public
interfață sincronă de comunicare cu echipamentele din chioșcuri
interfață sincronă de comunicare cu echipamentele de informare (panouri)
interfață sincronă de comunicare cu Automatul de vânzare și reîncărcare a titlurilor de
transport o interfață sincronă de comunicare cu echipamentele din autobuze.

3.2.4. Sistem de management integrat al traficului
Din cauza creșterii continue a parcului de autovehicule și a vehiculelor ce tranzitează orașul
Ianca, devin necesare acțiuni menite să îmbunătățească condițiile de trafic, cu asigurarea
priorității pentru transportul public. Astfel, în cadrul proiectului se propune implementarea
sistemului de management al traficului, cu scopul principal de susținere și optimizare a
transportului public local.
Aceste sisteme vor fi amplasate în dispecerat, în stații și în mijloacele de transport public de
călători.
Amplasarea acestor sisteme va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru
mijloacele de transport public și pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public,
informarea mai bună a pasagerilor transportului public urban de călători/pietonilor/bicicliștilor
și doar în subsidiar, fluidizarea traficului rutier. Aceste investiții vor susține investiția principală
destinată dezvoltării sistemului de transport public local, anume achiziția de autobuze, cu care
vor fi integrată, contribuind în final la creșterea atractivității utilizării transportului public și a
siguranței utilizării modurilor nemotorizate de transport.

4. SCENARII ALTERNATIVE PRIVIND ÎNFIINȚAREA ȘI DELEGAREA SERVICIULUI
În ceea ce privește durata contractelor de servicii publice, exista 3 legislații care reglementează
acest aspect:
Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, art. 4, al. 3 - „Durata contractelor de servicii publice
este limitată și nu depășește 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și
15 ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată și cu alte moduri de transport pe
sine";
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 32, al. 3, modificată și
completată prin Ordonanța de urgență nr. 13/2008 aprobată prin Legea 204/2012 - „Durata
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unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia
luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina
operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în
aceleași condiții contractuale, ori de cate ori autoritatea administrației publice locale solicită
operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiții ce nu ar putea fi
amortizate în termenul ramas până la finalizarea contractului decat
printr-o
creștere
excesivă a tarifelor și taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a
contractului sa nu depășească 49 de ani."
Legea 92/2007, art. 28, all - „Durata delegării gestiunii serviciului de transport public
local se stabilește prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației
publice locale fi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de
transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de:
a)
6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;
b)
10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze și mijloacele de transport
pe cablu;
c)
5 ani pentru transportul fluvial;
d)
5 ani pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere."
Toate scenariile alternative propuse pentru comparare în prezentul studiu de oportunitate vor
viza realizarea aceluiași proiect investițional propus, analizând astfel în funcție de criterii
procedurale, administrative, tehnico-economice, sociale și de mediu, rezultatele și modul de
atingere a obiectivelor setate de beneficiar ale aceluiași studiu de caz unitar.
Scenariile alternative de delegare sunt:
Scenariul 1 - Gestiune directă
Scenariul 2 - Gestiune delegată către un operator Municipal
Scenariul 3 - Gestiune delegată către un operator Extern
4.1. Caracteristicile Gestiunii Directe
Sarcina de a satisface nevoile de transport public local ale cetățenilor poate fi efectuată de o
autoritate locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului
propriu al autorităților locale, conform articolul 30 alineatul (4) din Legea nr. 92/2007 privind
serviciile de transport public.
Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor care fac parte din structurile
proprii ale Autorității Locale (sau ale unei Asociații care reprezintă Autoritățile Locale), create în
conformitate cu Legea nr 51/2006 și care dețin o licență sau autorizație de transport.
Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară distinctă
în cadrul Autorității Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităților legate de
funcționarea serviciului public.
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4.1.1. Procedura de încredințare a Serviciului Public
În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală își asumă direct prestarea serviciului de transport
public local, precum și toate sarcinile și responsabilitățile în ceea ce privește organizarea,
coordonarea, exploatarea, finanțarea, controlul și administrarea furnizării de servicii de
transport public local.
Gestiunea directă se realizează prin hotărâri adoptate sub forma unui act de dispoziție intern,
emis de Autoritatea Locală, care face referire la atribuirea și gestionarea serviciului. Cerințele
obligațiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin actul de
dispoziție intern.
4.1.2. Cerințele Obligației de Serviciu Public
În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1370/2007, actul intern al Autorității Locale trebuie:
I.
să definească în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte
operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză;
II.
să stabilească în prealabil, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora
urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricarui drept
exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces;
III.
să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii;
IV.
să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vânzarea de bilete,
venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente
sau partajate de cele doua entități.
4.1.3. Procesul de selectare a Operatorului
Nu se organizează niciun proces de selecție a operatorului, întreagă responsabilitate pentru
furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un compartiment specializat, revine
autorității locale, după cum rezultă din decizia internă și independents a autoritatii locale
respective.
Avantaje/dezavantaje ale Scenariului 1
Criteriu
Administrativ

Avantaje

Dezavantaje
- este necesară modificarea
organigramei Primăriei, prin
includerea unui nou
compartiment
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- necesită implicit obținerea
avizului ANFP
Dificil, daca nu imposibil, de
gestionat în paralel un
departament propriu și o
companie municipală (în cazul
în care nu se decide preluarea
companiei în noua structura)
- este necesară publicarea
unui anunț în JOUE cu minim
1 an înainte de semnarea unui
contract servicii publice

Economico-Financiar
RIR/E
Nivel redevență
Nivel tarifare
Nivel compensate
Profit rezonabil

-

- un control superior al
costurilor
- acoperirea diferenței
dintre venituri și cheltuieli
se realizeaza direct din
Bugetul anual al UAT

4.2. Caracteristicile Gestiunii delegate către o Companie Municipală
Sarcina de satisfacere a nevoilor de transport ale cetățenilor pentru transportul public local
poate fi îndeplinită de o Autoritate Locală care acționează prin intermediul unei societăți cu
răspundere limitată sau unei societăți pe acțiuni (denumită în continuare „companie
municipală").
Compania Municipală se înființează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală si este o
societate de drept comun, care funcționează în conformitate cu Legea 31/1990 privind
societățile, la fel ca orice companie privată. De asemenea, conform Legii 51/2006 republicată,
art. 28, al. 21, Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, pot încredință
unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor
activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea următoarelor condiții cumulative: deținerea calității de acționar /asociat unic al
operatorului; desfășurarea exclusiv a activității din sfera furnizării/prestării serviciilor de
utilități publice de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale
asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;
capitalul social al operatorului regional este deținut în totalitate de unitatea administrativ
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teritorială.
Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finanțate din capitalurile sale proprii.
Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să poată
îndeplini sarcini municipale.
Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizată de către Compania Municipală.
În cazul în care Compania Municipală efectuează si alte activități, care nu sunt legate de
obligația de Serviciu Public, acele alte activități trebuie contabilizate separat, astfel încât sa fie
excluse din compensația pentru serviciu public.
Companiile orășenești sau municipale sunt Operatori Interni în sensul articolului 5 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) 1370/2007. Un astfel de operator intern va păstra statutul de operator
intern atăta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de
servicii de transport public de calatori în afara teritoriului autorității sale contractante, conform
articolului 5 alineatul (2) litera b) din Regulamentul (CE) 1370/2007. Compania municipală care
nu este operator intern poate participa la proceduri competitive pe raza teritorială a autorității
sale contractante, precum și pe alte teritorii, în acest scop având același statut ca și o companie
privată.
4.2.1. Procedura de atribuire a Serviciului Public
Conform Legii române nr. 51/2006, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societăți
Comerciale . Aceasta poate fi o societatea comercială nou înfintată sau (în conformitate cu
Legea 92/2007) o Societate Comercială creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei
capital social este deținut întegral sau parțial de către autoritatea publică (Operator Intern).
Obligația de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Orășenești
prin Contractul de servicii publice reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii, conform
articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local. Atribuirea directă si Contractul
de delegare de gestiune se aprobă de catre autoritatea locală.
4.2.2. Cerințele Obligației de Serviciu Public
Domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de serviciu public impuse unei companii municipale este
definit în detaliu, în Contractul de servicii publice, reprezentat de Contractul de delegare de
gestiune, conform articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local.
În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, contractele de servicii publice trebuie:
 să stabilească în mod clar obligațiile de serviciu public și zonele geografice în cauză;
 să stabilească în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se
calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv
acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces;
 să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii;
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să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vanzarea de bilete,
venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității
competente sau partajate de cele două entități;
să stabilească standardele de calitate ale serviciului;
să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere, și dacă da, în ce măsură și să
indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport, mai ales
materialul rulant și infrastructura.

4.2.3. Procesul de selectare a Operatorului
Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite expres, la Articolul 5 alin. (2), dacă
legislația națională nu interzice acest lucru, atribuirea contractelor de servicii publice direct unui
operator intern.
Această posibilitate de atribuire directă este prevăzută și de legislația națională, în speță la
Articolul 30 alin. (2) lit. a) și b) și la Articolul 30 alin (3) lit. a) și b) din Legea 92/2007 privind
serviciile de transport public local și în Ordinul nr. 140/2017 al președintelui Autorității
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice de aprobare a
Modalității de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local, la Articolul 2, care face referire la prevederile integrale ale de Regulamentul (CE) Nr.
1370/2007, în care este prevăzut, la art. 5, alin (2) posibilitatea atribuirii directe către o entitate
cu personalitate juridică distinctă asupra căruia municipalitatea să aibă controlul integral.
Atribuirea directă se supune cerințelor de publicitate și raportare prevazute de Regulamentul
(CE) Nr. 1370/2007 respectiv. Autoritățile contractante au obligatia de a publica în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de atribuirea directă, cel puțin informații
referitoare la numele și adresa autorității competente tipul de atribuire vizat, serviciile și zonele
potențial vizate de atribuirea respectivă.
Avantaje/dezavantaje ale Scenariului 2
Criteriu
Administrative

Avantaje
Nu
este
necesară
modificarea
Organigramei Primăriei,
prin includerea unui nou
compartiment

Dezavantaje
Este
necesară
publicarea
unui
anunț de intenție în
JOUE cu minim 1 an
înainte de semnarea
unui contract servicii
publice
Obligația încheierii
unui nou contract de
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Economico-Financiare
RIR/E
Nivel redevență Nivel tarifare
Nivel compensate Profit rezonabil Cost/km
Cost/calator

Procedurale

Acces la
finanțare europeană
investițional
Finanțare nerambursabilă
Obținută

Cost

Social
Călători deserviți,
populație totală desert,evoluție cota modala,
număr locuri de muncă,
accesibilitatea financiară a populației la
serviciu, categorii de persoane cu reduceri
de tarif/
gratuități

Mediu

servicii
publice,
ținând cont de faptul
ca prezentul contract
de
delegarea
gestiunii este înca
valabil
Control
asupra Necesitatea susținerii
costurilor de operare
transportului public
Subvențiile acordate pot prin subvenții
fi reduse substanțial
față de nivelul actual în
cazul modernizării si
eficientizării
operatorului
Se
realizează
procedura
de
atribuire a serviciului
public
Eligibilitate
pentru
achiziția
de
autobuze/tramvaie sau
alte
intervenții
în
infrastructura
Nu are impact social
pentru
angajații
companiei de transport
Impact social favorabil
pentru locuitori prin
eficientizarea operării
serviciului
și
posibilitatea extinderii
ariei
de
acoperire
urbană
Nu are impact
Nu are impact
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Nivel CO2 Nivel noxe

4.3. Caracteristicile gestiunii delegate unui Operator Extern
O autoritate a administratiei publice locale poate încredința îndeplinirea sarcinilor sale unei
entități care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi o companie
privată sau o companie municipală care nu a facut obiectul unei Atribuiri Directe în acea
jurisdicție sau în orice alta jurisdicție.
Sarcinile se încredințează în baza unui contract de drept civil, executat în conformitate cu
principiile generale. Un astfel de acord se numeste Contract de delegare a gestiunii serviciului
de transport public, și, în sensul Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este un contract de servicii
publice.
Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finanțate din capitalurile proprii ale companiei
respective. Autoritatea administrației publice locale poate furniza active operatorului extern,
astfel încat societatea respectivă să poată însarcinile municipale.
4.3.1. Procedura de atribuire a Serviciului Public
Un operator extern trebuie sa își asume obligația de serviciu public în cadrul unui contract de
servicii încheiat cu Autoritatea Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea
nevoilor de transport public local ale cetățenilor.
Un operator extern își asumă obligația de serviciu public, în schimbul veniturilor pe care
urmează să le obțină de la călători și/sau în schimbul unei Compensații pentru serviciul public.
4.3.2. Cerințele Obligației de Serviciu Public
Sfera de aplicare a obligației de serviciu public asumată de un operator extern este
descrisă în detaliu în contractul de servicii publice, care este reprezentat de contractul de
delegare de gestiune, conform articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local.
În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, contractul de servicii publice:
 să stabilească în mod clar obligațiile de serviciu public și zonele geografice în cauză,
 să stabilească, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se
calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricarui drept exclusiv
acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces,
 să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii, să
determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vânzarea de bilete, venituri
care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente
sau partajate de cele doua entității;
 să stabilească standardele de calitate a serviciului,
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să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere și, dacă da, în ce măsură,
să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport, mai
ales materialul rulant și infrastructură;

Operatorul
extern
se
selectează
pe
baza
unei licitații organizată
de
Autoritatea Locală responsabilă.
Un contract de servicii publice cu un operator extern poate fi încheiat fără o procedură
de licitație, în cazul în care există o perturbare a serviciilor sau un risc iminent ca o astfel de
situație să apară. În astfel de situații, autoritatea administrației publice locale poate lua una din
urmatoarele trei măsuri de urgență:
 o măsură sub forma unei atribuiri directe sau
 un acord de prelungire a contractului de servicii publice sau
 cerința impusă operatorului de a presta anumite servicii publice (în limita sferei de
competență a acestuia). Aplicarea unei măsuri de urgență nu poate depăși doi ani.
Cu toate că Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite încheierea contractului de servicii publice
în cazul în care valoarea medie anuală a contractului este estimată la mai puțin de 1.000.000
Euro sau în cazul în care contractul vizează prestarea anuală de servicii de transport public de
calatori pe mai putin de 300.000 de kilometri (aceste plafoane pot fi mărite, în cazul
contractelor de servicii atribuite direct unei întreprinderi mici sau mijlocii, la 2.000.000 de Euro
si, respectiv, la 600.000 de kilometri), nu există o atare dispoziție în legislația națională.
Atribuirea
directă în Situație de Urgență, care se desfășoară în conformitate
cu cerințele
Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este scutită de obligația notificare privind ajutoarele de
stat. Tot astfel, atribuirea rezultată în urma unor proceduri competitive de atribuire este scutită
de
notificare,
cu condiția că compensația acordată pentru
exploatarea
serviciului să fie plătită în conformitate cu Regulamentul (CE) 1370/2007.
Avantaje/dezavantaje ale Scenariului 3
Criteriu
Avantaje
Administrative
Nu este necesară modificarea
organigramei Primăriei, prin includerea
unui nou compartiment

Dezavantaje
Este necesară publicarea
unui anunț de intenție în JOU
E cu minim 1 an înainte de
semnarea unui contract
servicii publice
Obligația încheierii unui nou
contract de servicii publice,
ținând cont de
faptul că prezentul contract
de delegare a gestiunii

S.C. BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING S.R.L.

Tel: (+40) 37 275 84 58

Sediul administrativ: Str. Padeșu, Nr. 70, et. 2, Sector 4, București, 041346

Fax: (+40) 37 225 41 78

Reg. Com. J40/5422/03.05.2011
CUI RO 28421336

E-mail: office@basconsulting.ro
Web: www.basconsulting.ro

Orașul IANCA

STUDIU DE OPORTUNITATE 2018
este încă valabil

EconomicoFinanciare
RIR/E
Nivel redevență
Nivel tarifare
Nivel compensați
e Profit rezonabil
Cost/km
Cost/călător
Procedurale

Subvențiile acordate
pot fi reduse substanțial față de nivelul
actual

Acces la
finanțare europea
nă
Cost investițional
Finanțare
nerambursabilă
obținută
Social
Călători deserviți,
populație totală d
eservită,
evoluție cotă mod
ală,
număr locuri
de muncă,
categorii de
persoane cu
reduceri de
tarif/gratuități acc
esibilitatea financi
ară a populației la
serviciu

Eligibilitate pentru achiziția de
autobuze sau alte intervenții
în infrastructură, în condițiile reglementării
privind Ajutorul de Stat

Necesitatea
susținerii transportului
public prin subvenții
Nu exista un control direct
asupra costurilor de operare

Se realizează procedura de
atribuire a serviciului public

Nu are impact

Nu are impact
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Avantaje si dezavantaje ale celor 3 scenarii de delegare

Administrative

Criteriu

Gestiunea Directă

Avantaje

Dezavantaje

Gestionarea
de către un
departament
propriu
sporirea comunicăr
ii între personalul
delegat al Primăriei
și cel
al
Operatorului Intern

Este necesară
modificarea
organigramei
primăriei, prin
includerea unui
nou
compartiment necesită implicit
obținerea avizului
ANFP

Gestiunea delegată către o
Companie Municipală

Gestiunea delegată
Operator Extern

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Dezavantaje

Este necesară
publicarea
unui Anunț de
intenție în JOUE
cu minim 1 an
înainte de
semnarea unui
contract servicii
publice.
Obligația încheie
rii unui
nou
contract
de
servicii publice,
tinan cont de
faptul că prezen
tul contract de
delegarea
gestiunii
este încă valabil

Nu este
necesară
modificare
a
organigra
mei
Primărie, p
rin
includerea
unui
nou
compartim
ent

Este necesară pu
blicarea
unui Anunț de
intenție în JOUE
cu minim 1 an
înainte de
semnarea unui
contract servicii
publice
Obligația încheie
rii unui
nou
contract
de
servicii
publice, ținând c
ontde
faptul că prezen
tul contract de
delegare
a
gestiunii
este încă valabil

Nu
este necesa
ră
modificarea
organigram
ei
Primăriei, pr
in
includerea
unui nou
compartime
nt

unui
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Un
control
superior al costuril
or Acoperirea dife
rente
i dintre venituri și c
heltuieli se realizea
ză direct din Buget
ul Anual al UAT

Control asu
pra
costurilor
de
operare Su
bvențiile a
cordate
pot fi redu
se
substanțial
față de
nivelul
actual în ca
zul
moderniaz
arii și
eficientizăr
ii
operatorul
ui

Nu se realizează pr
ocedura de
atribuire
a
serviciului public

Nu se reali
zeă
procedura
de
atribuire a
serviciului
public

EconomicoFinanciare
Procedurale

STUDIU DE OPORTUNITATE 2018
Necesitatea
susținerii
transportului
public prin
subvenții

Necesitatea susț
inerii transportul
ui
public prin subv
enții
Nu există un
control
direct asupra
costurilor
de
operare
Creșterea tarifel
or de călătorie
Subvențiile acor
date
pot fi reduse
substanțial față
de
nivelul
actual,
aceste
venituri fiind pre
luate în mod
direct
de către operato
r
de la utilizatori p
rincreșterea
biletelor
Se realizează
procedură de
atribuire
a
serviciului public
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Eligibilitate
pentru
achiziția de
autobuze
sau
alte
intervenții
in
infrastruct
ură

Eligibilitate
pentru
achiziția de
autobuze
sau
alte
intervenții
in
infrastructu
r,
in
condițiile
reglementă
rii privind
Ajutorul de
Stat
Necesitate
a
preluării
angajaților

Finanțare
europeană

Eligibilitate pentru
achiziția
de
autobuze sau alte
intervenții
in
infrastructură

Mediu

Social

Necesitatea
preluării angajaților
din
compania
municipală,
altfel
exista riscul de
somaj

Nu are impact

Nu are impact
social
pentru
angajații
companiei
de
transport Impact
social favorabil
pentru locuitori
prin
eficientizarea ope
rării serviciului si
posibilitatea
extinderii ariei de
acoperire urbană
Nu are impact

din
compania
municipal
ă,
altfel
există
riscul de
somaj
Nu
are
impact

Nu are impact

Nu
are
impact

Nu are impact

Gesiunea delegată către un operator extern reprezintă varianta cu cele mai putine avantaje,
alegerea acestei modalități de delegate poate avea un impact negativ asupra calității serviciului
de transport public, mai ales din cauza inexistenței unei modalități de control al autorităților
asupra acestuia.
Astfel, dintre scenariile alternative de delegare, cea mai avantajoasă modalitate de atibuire a
contractului de servicii publice este cel delegare către o direcție de specialitate, cu
personalitate juridică, înființată și organizată în subordinea consiliului local.
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5. Scenarii tehnico – economice alternative privind dezvoltarea serviciului
Pentru determinarea variantei cele mai bune pentru dezvoltarea serviciului din punct de vedere
al dotărilor cu mijloace de transport optime, sunt analizate doua scenarii:
Scenariul 1 = Se bazează pe ipoteza că întreaga acțiune privind dezvoltarea serviciului de
transport urban din Orașul Ianca va fi posibilă prin intermediul autobuzelor noi cu motor
electric.
Scenariul 2 = Se bazează pe ipoteza că întreaga acțiune privind dezvoltarea serviciului de
transport public urban din Orașul Ianca va fi posibilă prin intermediul autobuzelor noi cu motor
diesel.
5.1. Scenariul tehnico – economic 1 - Autobuze cu motor hibrid
Tipurile de hibrizi includ hibrizi seriale, paralele și amestecate. Hibrizii combinate utilizează o
combinație din cele două tipuri de sisteme de acționare. În plus, se face o diferențiere între
"convențional" și "plug-in” hibrizi. În ultimul rând, permite încărcarea electrică de la o sursă
externă de alimentare.
Într-un hibrid paralel, motorul acționează puntea de antrenare și un generator care poate
încărca fie
acumulator sau conduceți direct axul. Motorul cu combustie și motorul electric sunt conectate
la transmisie independent. Motorul electric este proiectat pentru a furniza energie în timpul
opririi-andgo traficul în timp ce la viteze pe autostradă vehiculul este alimentat exclusiv de
motorul cu combustie internă. În plus, printr - un proces numit rupere regenerativă, energia
pierdută din cauza frânării este recuperată și utilizată pentru încărcarea bateriei.
Într - un hibrid de serie nu există nicio legătură mecanică între motorul cu combustie internă
(ICE) și unitate de osie. Motorul pornește un generator care încarcă bateria. Puterile de
electricitate a
motor care transformă roțile vehiculului. Deoarece ICE nu este conectat la roți, poate funcționa
la o rată optimă și chiar poate fi oprită pentru perioade scurte de timp pentru o perioadă
temporară
funcționarea electrică a autobuzului.
Comparația consumului de combustibil se face între hibride diesel de 12 metri Euro V și motor
diesel de 12 metri autobuze Euro V cu aceleași caracteristici, ale aceleiași întreprinderi de
exploatare și în același timp perioadă. Autobuzele (atât convenționale, cât și hibride) nu au
valori de consum de combustibil și consumul de combustibil sunt destul de constante pe
parcursul anului.
Consumul de combustibil între cei doi operatori variază cu aproximativ 10% - totuși acest lucru
este valabil pentru hibrizi precum și pentru unitățile diesel convenționale. Prin urmare,
economiile de combustibil sunt pentru ambii operatori 25% pentru hibrizi.
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Pe parte economică, în analiza acestui scenariu s-au estimat următoarele costuri, cost
preconizat pentru kilometru de traseu parcurs:
 Costuri de personal (6 de angajați la un salariu mediu lunar de 2.500 lei), la care se
adaugă 1.869 lei taxele plătite de institute pentru acestea
 Costuri de întreținere care au fost calculate luând ca bază valoarile înregistrate de alte
instituții care prestează o astfel de activitate, preconizate de către consultanți
 Costurile cu combustibil în acest caz fiind reprezentate de consum de carburant disel
calculat la un preț de 0.94 lei / kilometru. (cu 25% mai mici decât în cazul celor diesel)
 Costurile cu redevențele vor fi egale cu „0" întrucât atribuirea este directă, către un
compartiment de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul aparatului
propriu. În ceea ce privește costurile cu locațiile de gestiune și chirii, se estimează un
cost de 1,500 lei / lună.
Număr de km estimați: 247.918.5 km
cheltuială
cheltuieli materiale auxiliare
combustibil - 6022
piese de schimb - 6024
cheltuieli
cu
alte
materiale
consumabile (anvelope etc.) - 6028
obiecte de inventar - 603
cheltuieli cu energia si apa - 605
Întreținerea și reparațiile - 611
redevențe, locații de
gestiune și chirii - 612
prime de asigurare - 613
colaboratorii - 621
protocol, reclamă și publicitate 623

valoare
60,223.00
59220
20010

cost / km
0.242914506
0.238868822
0.080712008

12,200.00

0.04920972

64.516
7,274.13
22229.27

0.000260231
0.029340812
0.089663619

7,200.00

0.029041802

10,384.52
1,200.00

0.04188683
0.0048403

9,500.00

0.038319044

cheltuieli cu deplasări, detașări și
14000
transferări - 625

0.056470171

cheltuieli
postale
si
de telecomunicații - 626

0.004436942

taxe

1,100.00
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alte cheltuieli cu serviciile executate
9,500.00
de terți - 628
alte impozite, taxe si vărsăminte
asimilate - 635
salariile personalului - 641
asigurari sociale - 6451
alte cheltuieli de exploatare - 6588
Total Cheltuieli

0.038319044

9,215.56

0.037171732

180,000.00
134568
54111
612,000.00

0.726045051
0.54279128
0.218261243
10.1866591

Valoarea rezultată este calculată la un număr aproximativ de 247.918.5 kilometri, acesta fiind
numărul de kilometrii estimați a fi parcurși de c[tre operator într-un an de zile (în calcul se
raportează la 300 zile/an) pe cele 4 linii și intervalele stabilite și care vor fi specificate în
regulamentul de funcționare a operatorului.
Pe lângă cheltuielile mai sus prezentate, in cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului de
transport public se va tine cont și de costurile privind realizarea efectivă a investiției, costuri
care au fost estimate pe baza ofertelor primite de la furnizorii de echipamente și preluate din
devizul pe lucrări estimat (4 autobuze – 1.376.224 euro , stații de îmbarcare/debarcare călători
– 326.820 – 39 buc, sistem e-ticketing - 175.235 euro fără TVA, toate fiind calculate la un curs
mediu de 4.8 lei/ euro).
Veniturile estimate și luate în calculul analizei financiare au fost calculate după următorul
principiu:
Numărul de călătorii anual a fost estimat la 759,000 călătorii/an. Prețul practicat estimat pentru
o călătorie va fi de 2 lei pe călătorie.
rata de actualizare
perioada
Total incasari de exploatare (operationale)*
Valoare reziduala**
Incasari totale
Total plati de exploatare (operationale)
Investitie
Plati totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net actualizat
Investitie initiala totala actualizata

VANF (valoarea actualizata neta
financiara)
RIRF (rata interna de rentabilitate
financiara)

4%
TOTAL
21,252,000.00
0.00
21,252,000.00
12,247,120.04
8,355,092.00
20,602,212.04
649,787.96
-941,406.73
0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00
0.00
1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00
612,000.00
644,436.00 678,591.10 714,556.43 752,427.92 792,306.60 834,298.85 878,516.69 925,078.08 974,107.21 1,025,734.90 1,080,098.85 1,137,344.09 1,197,623.32
8,355,092.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,967,092.00 644,436.00 678,591.10 714,556.43 752,427.92 792,306.60 834,298.85 878,516.69 925,078.08 974,107.21 1,025,734.90 1,080,098.85 1,137,344.09 1,197,623.32
-7,449,092.00 873,564.00 839,408.90 803,443.57 765,572.08 725,693.40 683,701.15 639,483.31 592,921.92 543,892.79
492,265.10
437,901.15
380,655.91
320,376.68
-7,162,588.46 807,659.03 746,231.45 686,786.93 629,244.44 573,526.03 519,556.68 467,264.19 416,579.08 367,434.48
319,766.02
273,511.77
228,612.08
185,009.55

-941,406.73

<0

1.43%

<4%

Pentru implementarea Scenariului 1, nivelul de CO2 va fi redus întrucât autobuzele hybrid nu
vor produce emisii care să afecteze mediul înconjurător. Astfel, Scenariul 1 este relevant față de
indicatorii și rezultatele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului.
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De asemenea, prin activitățile de implementare a Scenariului 1 se vor atinge obiectivele
proiectului investițional privind dezvoltarea transportului public a Orașului Ianca:
Dezvoltarea, modernizarea și
funcționarea pe termen mediu și
lung a serviciilor de transport
public
de
persoane
în concordanță cu planurile de
urbanism
și
amenajarea
teritoriului, a programelor și
strategiilor
de
dezvoltare
și a cerințelor de
transport
public local
Modernizarea
facilităților
conexe mijloacelor de transport
- stații de îmbarcare/debarcare
modernizate, cu sisteme de
informare dinamică a călătorilor,
cu elemente de infrastructură
destinată facilitării deplasărilor
persoanelor
cu
mobilitate
redusă.
Creșterea atractivității și a calităț
ii mediului urban și a proiectării
urbane in beneficiul cetățenilor,
al economiei și al societății in
ansamblu
Satisfacerea cu prioritate a
nevoilor de deplasare ale
populației,
prestarea
unor
servicii de calitate în condiții de
siguranță și confort
prin
corelarea capacității mijloacelor
de transport cu fluxurile de

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de
autobuze alimentate electric prin obiectivul specific 3.2.
„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile
de
mobilitate
urbană
durabilă"
al
Priorității de investiții e aferent Programului Operațional
Regional 2014-2020 (POR)
Investiții de la bugetul local

Înființarea unui serviciu destinat transportului public de
călători nou
Crearea a 4 rute de transport public la nivelul orașului
Se va urmări asigurarea unei unități de funcționalitate, imagi
ne, design a tuturor stațiilor de transport public
local din municipiu.
Aceste stații vor
deservi funcționalitatea autobuzelor.
Utilizatorii vor avea acces la utilizarea autobuzelor electrice
prin intermediul stațiilor dispuse la nivelul tuturor
punctelor de interes din oraș
Evaluări periodice ale impactului pe care autobuzele cu
alimentare electrica îl au asupra mediului înconjurător

Programul autobuzelor electrice va ține cont de orele de
vârf și de necesitatea populației privind deplasările urbane
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călători existente
Punerea la dispoziția tuturor
cetățenilor a unor opțiuni de
transport care să le
permită să aleagă
cele mai
adecvate mijloace de a călători
spre destinații și servicii-cheie.
Acest obiectiv include atât
conectivitatea, care se referă la
capacitatea de deplasare între
anumite puncte, cât și accesul,
care
garantează că,
în măsură în care este posibil,
oamenii nu sunt privați de
oportunități de călătorie din
cauza unor deficiențe (de
exemplu, o anumită stare fizică)
sau a unor factori sociali (inclusiv
categoria
de
venit, vârstă,
sexul și originea etnică)
Achiziția
de
mijloace
de
transport ecologice, nepoluante,
care să contribuie la reducerea
emisiilor GES și a poluării fonice
Creșterea siguranței și
a
securitatii pentru călători si
pentru comunitate în general
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Achiziția de autobuze alimentate electric adaptate pentru a
permite
accesul
persoanelor
cu dizabilități fizice sau persoanelor defavorizate

Autobuzele cu motoare electrice vor putea fi utilizate de
către toate persoanele interesate.
Autobuzele vor fi prevăzute cu sistem de validare a
călătoriilor sporind astfel eficientă economică.
Datorită sistemului de încărcare electric, nu va fi
necesară achiziționarea de combustibil.
Achiziția de autobuze cu alimentare electrică se va realiza
având în vedere aspectul plăcut, modern și atractiv.
Administrarea eficientă a tuturor Personalul este selectat astfel încât să asigure utilizarea
bunurilor aparținând sistemelor fondurilor într-un mod corespunzator
de transport
Utilizarea eficientă a fondurilor Un pachet de proceduri specifice de management,
publice și/sau provenite din alte monitorizarea atentă a personalului cu funcție de execuție
surse privind activitățile de Personalul cu funcția de conducere va fi format astfel
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dezvoltare a serviciului de
transport public local
Reducerea poluarii atmosferice
și fonice, a emisiilor de gaze cu
efect de sera și a consumului
energetic. Trebuie avute în
vedere in mod specific țintele
naționale și ale Comunității
Europene în ceea ce privește
atenuarea schimbărilor climatice
Achiziția de sisteme suport
pentru transportul public local,
care să contribuie la creșterea
atractivității
sistemului
de
transport
către
locuitorii
municipiului,
creșterea accesibilității la sistem,
precum și facilități pentru
simplificarea
și
eficientizarea activității
operatorului - sisteme de eticketing, sistem management
inteligent al traficului.
Investiții în infrastructură pentru
transportul
alternativ,
nepoluant, nemotorizat, care
vor fi complementare și
intermodale
sistemului
de
transport
public,
această
dezvoltare se va face într-un
mod integrat si complementer,
la nivelul mai multor proiecte în
cadrul carora se vor proiecta
lucrările de infrastructură la
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încât să asigure atingerea obiectivelor, ținând cont de
experiența de lucru
Autobuzele alimentate electric nu sunt generatoare de
emisii dăunătoare mediului înconjurător

Achiziționarea unui sistem integrat de management al
traficului, al unui sistem de e-ticketing ce va putea fi utilizat
la nivelul întregului municipiu.
Asigurarea construirii unei infrastructuri mai ales în punctele
de transfer intermodal.
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nivelul rețelei majore de
transport public local
După cum se poate observă în tabelul de mai
1 răspunde tuturor obiectivelor proiectului investitional.

sus,

implementarea

Scenariului

5.2. Scenariul tehnico – economic 2 - Autobuze cu motor diesel
Motorul diesel este un motorcu ardere internă în care combustibilul se aprinde
datorită temperaturii ridicate create de comprimarea aerului necesar arderii, și nu prin
utilizarea unui dispozitiv auxiliar, asa cum ar fi bujia în cazul motorului cu aprindere prin
scânteie.
Autobuzele dotate cu motoare Diesel produc energia mecanică pentru propulsie în urma arderii
motorinei, având astfel un impact nociv asupra mediului înconjurător. Efectul poluant al
motoarelor cu ardere internă este produs de substanțele nocive (noxe) existente în gazele
evacuate în urma arderii motorinei. (azot N2; oxigen O2; dioxid de carbon C02 și apă H20).
Dioxidul de carbon nu are efect dăunător direct asupra omului, însă o concentrație mai mare de
emisii duce la producerea efectului de seră, care la nivel global s-a intensificat, rezultatul
acesteia fiind încălzirea atmosferei și a suprafeței terestre (încălzirea globală).
În ceea ce privește noxele, acestea reprezintă emisii direct dăunătoare organismului uman,
reglementările legislative luand în calcul următoarele substanțe poluante: hidrocarburi nearse
nemetalice NMHC; monoxid de carbon CO; oxizi de azot NOx (NO + N02); dioxid de sulf S02;
particule în suspensie PM.
Din punct de vedere al caracteristicilor constructive, autobuzele Diesel sunt dotate cu motor cu
ardere internă (MAC - motorcu aprindere prin comprimare), alimentat cu motorină, energia
fiind obținută în urma unui proces de ardere și trimisă la roți prin intermediul unui sistem de
transmisie. Autobuzele electrice sunt dotate cu unul sau mai multe motoare electrice,
alimentate cu energie electrică stocată în baterii sau produsă cu ajutorul pilelor de combustie
(reacții chimice fără ardere). Motoarele pot fi montate direct pe roți (de obicei cele de pe
puntea din spate) sau la fel ca la autobuzele Diesel prin intermediul unui sistem de transmisie.
Motorul cu aprindere prin comprimare Diesel
Motorul
Diesel
este
un
motor
termic
cu
ardere
internă
care
transformă energia produsă în urma arderii amestecului carburant (format din aer și motorină)
în lucru mecanic.
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Blocul motor constituie elementul structural al motorului, determinând construcția generală a
acestuia. În blocul motor se află cămașă fiecărui cilindru și spațiile de răcire, pe el fiind montată
chiulasa.
Modalități de producere a energiei de propulsie
Energia mecanică necesară propulsiei vehiculelor este obținută în urma unor procese distincte
în funcție de tipul motorului. În funcție de tipul tehnologiei variază atât costurile cât și influența
acestor procese asupra mediului înconjurator (nivelul de poluare chimică și fonică).
Producerea energiei cu sistemul de propulsie Diesel
Autobuzele dotate cu motoare Diesel produc energia mecanică pentru propulsie, în urma
arderii motorinei, având cel mai nociv impact asupra mediului înconjurător. Efectul poluant al
motoarelor cu ardere internă este produs de substanțele nocive (noxe)
existente în gazele evacuate în urma arderii motorinei. Alături de noxe, în urma arderii, rezultă
înca patru emisii și anume: azot N2, oxigen O2, dioxid de carbon CO2 și apă H2O.
Dioxidul de carbon, spre deosebire de noxe, nu are efect dăunător direct asupra omului, însă
concentrație mare de emisii duce la producerea efectului de seră. La nivel global, intensificarea
efectului de seră se soldează cu încălzirea atmosferei și a suprafeței terestre (încălzirea globală).
Acestea antrenează, la rândul lor, modificari climatice, topirea calotei glaciare, ridicarea
nivelului apelor marine, apariția ploilor acide, modificarea regimului precipitațiilor etc.
Dioxidul de carbon participă în proporție de 50% la procesul de intensificare a efectului de
seră și de aceea este considerat una din principalele emisii poluante.
Privind noxele, acestea sunt emisii direct dăunătoare pentru organismul uman, reglementările
legislative luând în calcul următoarele substanțe poluante:
 hidrocarburi nearse nemetalice - NMHC;
 monoxid de carbon (CO);
 oxizi de azot-NOx (NO + NO2);
 dioxid de sulf-SO2;
 particule in suspensie - PM;
Date economice:
În ceea ce privesc datele economice asociate motorului diesel, la nivelul Uniunii Europene au
fost adoptate măsuri pentru scoaterea treptată a mașinilor consumatoare de combustibili fosili
din circulație, exemplu fiind Franța, unde, se urmărește interzicerea comercializării vehiculelor
cu motorizare diesel și benzină
până la finalul anului 2040. Mai mult
decât atât, în aceeași perioadă, o mare companie producătoare de autoturisme anunță
fabricarea exclusivă a autoturismelor electrice și hibride începând cu anul 2019.
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Pe parte economică, în analiza acestui scenariu s-au estimat următoarele costuri, cost
preconizat pentru kilometru de traseu parcurs:
 Costuri de personal (6 de angajați la un salariu mediu lunar de 2.500 lei), la care se
adaugă 1.869 lei taxele plătite de institute pentru acestea
 Costuri de întreținere care au fost calculate luând ca bază valoarile înregistrate de alte
instituții care prestează o astfel de activitate, preconizate de către consultanți
 Costurile cu combustibil în acest caz fiind reprezentate de consum de carburant disel
calculat la un preț de 1.56 lei / kilometru.
 Costurile cu redevențele vor fi egale cu „0" întrucât atribuirea este directă, către un
compartiment de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul aparatului
propriu. În ceea ce privește costurile cu locațiile de gestiune si chirii, se estimează un
cost de 1,500 lei / lună.
Număr de km estimați: 247.918.5 km
cheltuială
cheltuieli materiale auxiliare
combustibil - 6022
piese de schimb - 6024
cheltuieli
cu
alte
materiale
consumabile (anvelope etc.) - 6028
obiecte de inventar - 603
cheltuieli cu energia si apa - 605
Întreținerea și reparațiile - 611
redevențe, locații de
gestiune și chirii - 612
prime de asigurare - 613
colaboratorii - 621
protocol, reclamă și publicitate 623

valoare
60,223.00
386752.86
20010

cost / km
0.242914506
1.56
0.080712008

12,200.00

0.04920972

64.516
7,274.13
22229.27

0.000260231
0.029340812
0.089663619

0.00

0

10,384.52
1,200.00

0.04188683
0.0048403

9,500.00

0.038319044

cheltuieli cu deplasări, detașări și
14000
transferări - 625

0.056470171

cheltuieli
postale
si
de telecomunicații - 626

0.004436942

taxe

1,100.00
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alte cheltuieli cu serviciile executate
9,500.00
de terți - 628
alte impozite, taxe si vărsăminte
asimilate - 635
salariile personalului - 641
asigurari sociale - 6451
alte cheltuieli de exploatare - 6588
Total Cheltuieli

0.038319044

9,215.56

0.037171732

180,000.00
134568
54111
932,332.86

0.726045051
0.54279128
0.218261243
10.1866591

Valoarea rezultată este calculată la un numar aproximativ de 247.918.5 kilometri, acesta fiind
numărul de kilometrii estimați a fi parcurși de catre operator într-un an de zile pe cele 4 linii și
intervalele stabilite și care vor fi specificate în regulamentul de funcționare a operatorului.
Pe lângă cheltuielile mai sus prezentate, in cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului de
transport public se va tine cont și de costurile privind realizarea efectivă a investiției, costuri
care au fost estimate pe baza ofertelor primite de la furnizorii de echipamente și preluate din
devizul pe lucrări estimat (4 autobuze – 1.376.224 euro , stații de îmbarcare/debarcare călători
– 326.820 – 39 buc, sistem e-ticketing - 175.235 euro fără TVA, toate fiind calculate la un curs
mediu de 4.8 lei/ euro).
Veniturile estimate și luate în calculul analizei financiare au fost calculate după următorul
principiu:
Numărul de călătorii anual a fost estimat la 759.000 călătorii/an. Prețul practicat estimat pentru
o călătorie va fi de 2 lei pe călătorie.
rata de actualizare
perioada
Total incasari de exploatare (operationale)*
Valoare reziduala**
Incasari totale
Total plati de exploatare (operationale)
Investitie
Plati totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net actualizat
Investitie initiala totala actualizata

VANF (valoarea actualizata neta
financiara)
RIRF (rata interna de rentabilitate
financiara)

4%
TOTAL
21,252,000.00
0.00
21,252,000.00
18,657,504.05
8,355,092.00
27,012,596.05
-5,760,596.05
-5,622,079.64
0.00

-5,622,079.64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00
0.00
1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00 1,518,000.00
932,332.86
981,746.50 1,033,779.06 1,088,569.35 1,146,263.53 1,207,015.49 1,270,987.32 1,338,349.64 1,409,282.17 1,483,974.13 1,562,624.76 1,645,443.87 1,732,652.40 1,824,482.97
8,355,092.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,287,424.86 981,746.50 1,033,779.06 1,088,569.35 1,146,263.53 1,207,015.49 1,270,987.32 1,338,349.64 1,409,282.17 1,483,974.13 1,562,624.76 1,645,443.87 1,732,652.40 1,824,482.97
-7,769,424.86 536,253.50 484,220.94 429,430.65 371,736.47 310,984.51 247,012.68 179,650.36 108,717.83
34,025.87
-44,624.76
-127,443.87 -214,652.40 -306,482.97
-7,470,600.82 495,796.51 430,470.65 367,079.12 305,540.28 245,775.57 187,709.34 131,268.76
76,383.70
22,986.66
-28,987.39
-79,601.07
-128,914.67 -176,986.28

<0
<4%

Pentru implementarea Scenariului 2, nivelul de C02 va crește întrucât numărul de autobuze
poluante va crește. Mai mult decât atât, Scenariul 2 nu este relevant față de indicatorii
și rezultatele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului întrucât nu
contribuie la reducerea emisiilor de C02.
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5.3. Scenariul optim
Comparație din punctul de vedere al parametrilor caracteristici:
Parametri
caracteristici
motorului Diesel
Avantaje

Dezavantaje

ai

Parametri caracteristici ai motorului
hybrid

Gama largă de puteri ale
motoarelor Diesel (varietate
mare de soluții constructive).
Randament mai mare în
comparație cu motoarele cu
aprindere prin
scânteie
(benzină), marea majoritate a
autobuzelor
în
1. Randament micutilizate
în comparație
transportul
urban
fiind
echipate
cu
randamentul
motorului
cu
motoare
electric
deDiesel.
curent alternativ

Randament mare în comparație cu
motoarele cu ardere internă
Pierderi mici în procesul de
transmitere a energiei mecanice.
Posibilitatea de creștere a puterii
prin adaugarea mai multor motoare
electrice.

trifazat.

1. Gama mică de puteri ale
motoarelor electrice de curent
alternativ trifazat în comparație cu
motoarele Diesel.

Conform
documentațiilor de planificare strategică (PMUD Ianca) și a studiului de
oportunitate privind transportul public se vor achiziționa un numar de 4 autobuze, de 10 m,
acționate de un motor electric.
Transportul public urban electric are scopul de a oferi o alternativă nepoluantă la traficul
motorizat si mai ales la mobilitatea cu autoturismul personal.
5.4. CONDIȚII TEHNICE MINIMALE
Autobuzele hibrid trebuie să se încadreze într-un cumul minim de condiții tehnice,
condiții funcționale, dotări și particularități la nivelul parcului auto al achizitorului, pentru
care sunt prezentate cerințele obligatorii din prezentul caiet de sarcini.
Condițiile tehnice enumerate reprezintă condițiile tehnice și de dotare minime obligatorii
pentru autobuzele care se vor achiziționa prin proiect.
Date tehnice
General
Volan amplasat pe partea stângă
Grup motopropulsor
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Motor Mercedes-Benz OM 936, putere: 220 kW;
Transmisie automată: ZF Ecolife AP, 6 trepte;
Axă spate (axă motoare): ZF AV-133/83 raport de transmisie: 5.8
Țeavă de eșapament îndreptată către suprafață de rulare
Nivel de poluare al autovehiculului: Euro VI
Joja de ulei
Viteză maximă constructivă: 100 km/h
Limitator de viteză electronic: 75 km/h
Comutator pentru cutia de viteze de tip: 3 butoane (D-N-R)
Suspensie;
Modul Hibrid – axă spate optimizată
ASR poate fi oprit de la butonul amplasat pe panoul de instrumente
Frână de staționare activată prin acționarea pedalei de frână
Comutator de comandă pentru acționarea frânei de stație
Lămpi de frână cu aprindere la acționarea retarderului
Suspensie
Bară stabilizatoare – axa față
Bară stabilizatoare – axa spate
Amortizor coloană volan
Sistem electronic de control al nivelului caroseriei (ENR) – kneeling
Kneeling automat și cu posibilitatea controlului manual
Kneeling: Sistem automat de ridicare a caroseriei la nivelul normal numai după închiderea
tuturor ușilor
Sistem de ridicare și coborâre a caroseriei cu max. 70 mm. cu comutator pe panoul de bord
Dezactivarea kneeling-ului pentru activități de service prin acționarea unui comutator cu
cheie
Conexiune pentru testarea sistemului de direcție (M14 x 2)
EcoSteering
Anvelope 275/70 R 22.5 cu jante de oțel cu dimensiunea: 22.5 x 7.5
Anvelope – Continental 275/70 R 22.5 profil urban cu perete lateral întărit M+S
Inel de protecție prezoane pentru axa față.
Supapă extinsă rigidă pentru anvelopele axei spate dispuse pe interior
Sistem de monitorizare presiune în pneuri
Caroserie
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Faruri adaptive
Lumini de zi cu halogen
Lămpi de gabarit cu LED în zona inferioară ce pot fi utilizate că lămpi de marșarier
Lămpi de gabarit LED
Rezervor pentru lichid de parbriz
Geamuri laterale simple
Geamuri laterale cu tentă de tip PARSOL
Geamuri simple – ușa 1 cu tentă
Geamuri simple – ușa 2 cu tentă
Geamuri laterale prevăzute cu geamuri glisante în partea superioară
Geam lateral stânga cu deschidere
Geam lateral dreapta cu deschidere
Clapă exterioară amplasată în față ușii 1 prevăzută cu cheie în interiorul căreia se află
butonul de acționare a ușii șoferului
Clapetă de acces pentru alimentare cu închidere
Clapete de acces la compartiment motor cu închidere
Cupla de remorcare amplasată în zona frontală
Caroserie
Cupla de remorcare amplasată în spatele autovehiculului
Rampă cu acționare manuală amplasată la ușa 2, lungime: aprox. 905 mm, lățime:
Set complet de chei ale autovehicului furnizat în câte 3
Ușa 1 cu deschidere în interior cu acționare pneumatică
Ușa 1 cu 2 foi, lățime totală: aprox. 1.380 mm
Ușa 1 cu deschidere independența a fiecărei foi
Ușa 2 cu deschidere în interior cu acționare pneumatică
Ușa 2 cu 2 foi, lățime totală: aprox. 1.380 mm
Ușa 2 cu 2 foi, lățime totală: aprox. 1.380 mm
Comutatoare pentru acționare manuală a fiecărei uși de la
postul de conducere
Lampă de iluminare deasupra în zona ușii 2 și 3
Avertizare sonoră pentru închiderea ușii 1
Avertizare sonoră pentru închiderea ușii 2
Avertizare sonoră pentru închiderea ușii 3
Încuietoare ușa 1 cu cheie
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Ușa 2 cu încuietoare exterioară
Supape de urgență pentru deblocarea pneumatică a ușilor amplasate în exterior
Supape de urgență exterioare prevăzute cu capac de protecție
Sisteme de alimentare
Capac cuson rezervor cu deschidere prin apăsare
Gura de alimentare cu combustibil prevăzută cu grilă de protecție of fuel.
Rezervor auxiliar pentru încălzitor Spheros
Sistem de răcire a motorului cu afișarea în bord a nivelului agentului de răcire.
Supapă de golire a sistemului de răcire amplasată la cel mai jos nivel din compartimentul
motorului
Rezervor casetă de direcție cu senzor de nidel
Rezervor aer comprimat din material anticoroziv
Conexiune frontală de umplere cu aer comprimat a instalației de aer
Conexiune aer comprimat in zona spate
Conectori pentru testarea instalației pneumatice amplasați în spatele autovehiculului
Echipamente electrice
Acumulatori: 2 bucăți de 225 Ah cu mentenata scăzută, Super Heavy Duty
Mufă pentru încărcarea acumulatorilor de tip: NATO
Modul de recuperare
3 alternatoare de 150 A cu regulator de tensiune integrat
Mufă OBD cu sistem integrat de diagnosticare (IDS)
Conexiune la CAN de tip Fleet Management System (FMS)
Afișarea consumului de combustibil pe display-ul multifuncțional din bordul autobuzului
Comutator general de urgență
Iluminare compartiment motor cu buton și priză
Siguranțe automate
Modul multiplex
Unitate HYBRID
Postul de conducere
Post de conducere de tip autobuz urban
Manetă de acționare a retarderului cu 5 trepte amplasată pe coloana volanului în partea
dreaptă
Activarea retarderului prin acționarea pedalei de frână
Oglindă exterioară dreapta cu cadru de susținere
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Oglinzi exterioare (stânga și dreapta) cu sistem de încălzire electrică
Oglinzi exterioare (stânga și dreapta) cu reglare electrică
Oglindă interioară amplasată în zona șoferului pentru supravegherea salonului de pasageri cu
reglare manuală
Oglindă interioară pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasată în zonă
Oglindă interioară pentru supravegherea salonului pasagerilor amplasată în zonă
Microfon sofer de tip “gat de lebădă” amplasat în stânga scaunului cu activare prin
intermediul comutatorului
Supape interioare de urgentă cu sistem de autoblocare în timpul mersului
Avertizare acustică la neacționarea franei de parcare, iar autovehciulul are motorul
oprit sau cutia de viteze nu este cuplată în vederea deplasării (neutru)
Senzor de incendiu în compartimentul motor
Vitezometru cu gama de 0 - 125 km/h
Tahograf digital de tip: VDO DTCO
Indicarea în display-ul multifuncțional din bord a presiunii din sistemul de frânare
Incarea în display-ul multifuncțional a nivelului de ulei
Priza 24 V în zona soferului
Parasolar parbriz stânga
Geam șofer – stânga. Tip geam: simplu (ESG)
Post conducere
Geam șofer cu acționare electrică
Geam șofer cu încalzire elecrică
Parasolar cu acționare manuală pentru geam șofer
Scaun șofer
Suport lombar scaun șofer
Buton reglare scaun șofer amplasat pe partea drepată
Cotieră scaun șofer stânga
Cotieră scaun șofer dreapta
Tapițerie scaun șofer din material textil.
Compartiment depozitare truse de urgență cu inchidere cu cheie pătrată
Compartiment destinat echipamentelor IT&C amplasat deasupra șoferului cu închidere cu
cheie pătrată
Suport de haine în zona șoferului, în spatele scaunului
Iluminare în zona șoferului
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Iluminare LED în zona șoferului
Panou de sigurante amplasate în spatele șoferului în compartiment închis cu cheie pătrată
Compartiment frigorific în zona șoferului
Folie de protectie solară aplicată în partea superioară a parbrizului
Instalații climatizare
Echipament de climatizare amplasat pe plafonul autovehiculului.
Instalație de aer condiționat pentru zona șoferului
Instalație de aer condiționat pentru salonul pasagerilor. Tip: EvoCool Basic 32kW
Ventilator amplasat pe plafon pentru eliminarea aerului viciat din salonul pasagerilor
Sistem de încălzire auxiliar independent de instalația de răcire a motorului
Sistem de încălzire auxiliar cu putere mărită 35 kW
Filtru încălzit pentru încălzitorul auxiliar
Funcție de programare a sistemului auxiliar de încălzire cu posibilitatea programării pe un
interval de 7 zile cu 3 porniri / zi, cu interval de funcționare: 0 – 120 min.
Sistem de încălzire auxiliar cu duze preîncălzite de distribuție a aerului
Pompa de recirculare cu putere mărită
Panou de control a unităților de climatizare amplasat în zona șoferului în consola din stânga
Scaune
Scaun și spătar din material textil
Zona în salonul pasagerilor (în dreptul ușii 2, pe partea stângă a autovehiculului) destinată
scaunelor cu roțile manuale sau electrice / cărucioarelor de copii cu balustradă laterală
amplasată în dreptul geamului.
Sistem de informare
2 difuzoare în zona șoferului
Difuzoare în salonul pasagerilor
Antenă radio amplasată pe plafon
Butoane solicitare oprire
Butoane interioare pentru solicitare oprire
Buton exterior pentru solicitarea deschiderii ușii pentru persoanele aflate în scaune cu roțile
Indicator vizual pentru solicitarea opririi. Text: “STOP”
Afisaje de destinație LED, frontal, lateral și spate
Sistem de supraveghere video interior și exterior
Monitor TFT extrawide amplasat în salonul pasagerilor în zona frontală
Computer de bord
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Sistem de numărare pasageri în dreptul ușilor
Echipare interioară
Stingătoare de incendii amplasate în zona șoferului
Iluminare LED în salonul pasagerilor
Modul de reducere a consumului electric pentru iluminare salon pasageri când motorul este
oprit
Bare de susținere cu vopsire în câmp electrostatic
Panouri paravan în zona ușilor
Zonă dedicată scaunului cu roțile amplasatăa în salonul pasagerilor în zona ușii 2, pe partea
stângă, prevăzut cu centuri de siguranță și sistem de ancorare pentru cărucioarele electrice
Ciocanele de urgență asigurate antifurt cu cablu retractor
Suporturi de ciocanele nituite în stâlpii laterali din salonul pasagerilor
Design interior
Bare de susținere vopsite în câmp electrostatic
Design butoane pentru solicitarea opririi:
carcasa: gri;
tasta: roșu;
inscripționare: STOP
Covor din PVC pentru podea - lipit etanș
Covor din PVC pentru platforme - lipit etanș
Vopsea nemetalizată pentru caroseria autovehiculului
Etichete și material printate în limba română
Semne și plăcute descriptive pentru panourile electrice
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6. CONCLUZII
Prezentul document reprezintă o analiză a situației existente și propuneri pentru îmbunătățirea
și creșterea gradului de utilizare a transportului public din orașul Ianca.
Liniile propuse a fi înființate pentru transportul public vor fi operate cu 4 autobuze cu o
capacitate de 20 locuri pe scaune și 69 locuri în picioare, pentru a acoperi necesarul de
capacitate pentru numărul de călători /zi estimați la nivelul anului 2026, respectiv 1265
pasageri.

6.1. Strategie de întreținere
Pentru aplicarea unei strategii de întreținere a noilor echipamente/mijloace de transport
presupune că s-au conturat urmatoarele măsuri:
 Respectarea
reglementărilor
legale
privind
omologarea,
înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor
tehnice
periodice/reviziilor
tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului
 Întreținerea adecvată a rețelei rutiere prin furnizarea unui nivel de serviciu adecvat
folosirii infrasctructurilor
 Menținerea stării tehnice corespunzătoare a
mijloacelor
de
transport,
a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora
 Asigurarea condițiilor pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de
transport Asigurarea de spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de
transport. Planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel MEAT să fie asigurat în fiecare
zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de
circulate îmbunătățirea siguranței vieții omenești prin formarea profesională continuă a
șoferilor de autobuz Contractare servicii de securitate pentru paza autobazelor
 Respectarea
legislației în vigoare privind protecția muncii,
protecția
mediului,
prevenirea și combaterea incendiilor
În ceea ce privește proiectul investițional de dezvoltare a serviciului de transport public, riscul
ocupă un loc central, motiv pentru care acesta trebuie să fie analizat ținându-se cont de o serie
de categorii de risc. Managementul riscului proiectelor asociază riscul cu estimările, iar
dacă estimările nu sunt corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la
probleme majore în derularea proiectului.
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6.2. Tipul de delegare
În ceea ce privește tipul de delegare al serviciului public optim pentru orașul Ianca, acesta este
gestiunea directă către un compartiment de specialitate, fără personalitate juridică,
organizată în cadrul aparatului propriu, având în vedere avantajele precizate în capitolul de
analiză.
Operarea de către operatorul intern va începe în urma semnării unui Contract de Servicii
Publice conform Regulamentului CE 1370/2007.
Prevederile Regulamentului CE 1370/2007 privind Publicarea (Art. 7) va fi îndeplinită de orașul
Ianca prin publicarea anunțului de intenție privind atribuirea serviciului în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene,
Operarea serviciului va putea fi efectivă după dotarea operatorului cu mijloace de transport
destinate prestării servicii de de transport public.
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.46
din 31 mai 2018

pentru: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu
finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 13 , art.45
alin.(2) lit.a) și e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, cu indicatorii tehnico-economici-devizul general, pentru
obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu o valoare de
20.792.518,55 lei, inclusiv T.V.A., din care 8.597.253,36 lei reprezintă C+M, inclusiv T.V.A.
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, este prevăzută în Anexa nr.2.
Art.2.-Bugetul final al proiectului și contribuția proprie pentru vor fi aprobate în faza de precontractare a
finanțării.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare implementării proiectului.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, 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 comisiei de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel :
La promovarea hotărârii anterioare spuneam că, potrivit ghidului măsurii Axa prioritară 3
- Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon, pentru
promovarea acestui proiect de dezvoltare urbană trebuie adoptat un prim pachet de trei
hotărâri, iar acum este rândul Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico economici;
De altfel, asta este și ordinea aprobării documentațiilor pentru proiectele de investiții,
ordine stabilită potrivit dispoziţiilor art.10-alin.(4) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Acum, potrivit dispoziţiilor art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016, Devizul general se
aprobă în mod obligatoriu la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate, de
unde puteți constata că valoarea estimată a obiectivului este 20.792.518,55 lei, inclusiv
T.V.A., din care 8.597.253,36 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă C+M (Construcții +Montaj),
urmând ca bugetul final al proiectului și contribuția proprie să fie aprobate în faza de
precontractare a finanțării.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.46/31.05.2018
Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„TRANSPORT PUBLIC URBAN, MODERN IN ORASUL IANCA JUD. BRAILA”
Durata de realizare: 20 luni din care pentru lucrarile propuse 14 luni
Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia:
Lucrările rutiere la partea carosabila se vor desfasura pe urmatoarele străzi/drumuri locale:
Lungime
Situatia actuală
Localitate
Denumire stradă
strat rulare
- ml 1.

Latime
- ml -

Ianca

Str. Rozelor

Pietruita
cu defectiuni

620,00

5,50

Ianca

Str.Ceferistilor

Pietruita
cu defectiuni

348,00

5,00

Ianca

Str.Oncescu

Asfalt
cu degradari

306,00

Ianca

Str.Scolii

Beton ciment
cu degradari

309,00

6,50

Ianca

Str. Fabricii

Beton ciment
cu degradari

351,00

6,00

Ianca

Str. Fabricii

Beton ciment
cu degradari

996,00

4,50

Ianca și
Perisoru

DC36 km0+000-km2+800( -str. Garii,
respectiv str.Sloboziei si Ion Corciu)

Asfalt
cu degradari

2800,00

6,00

Plopu

Tineretului

Pietruita
cu defectiuni

570,00

5,0

Plopu

Pacii

Pietruita
cu defectiuni

119,00

5,0

Plopu

DC37-str. 1Decembrie

Asfalt
cu degradari

374,00

5,50

DC37

Asfalt
cu degradari

531,00

6,00

1

Pietruita
cu defectiuni

28,50

5,50

Ianca Gara

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE LA DRUMURI MODERNIZATE:
-M-

5667,00

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE LA DRUMURI PIETRUITE, PAVATE:
-M-

1685,50

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE:

-M-

6,00

7352,50

După inchierea investitiei propuse vor avea următoarele caracteristici:
Infiintarea de Statii de autobuz pentru asteptare si adapost calatori, inclusiv trotuare de legatura cu cele existente:
Nr.crt
Localitate
Denumire stradă
Nr. statii
1

Ianca

Aviatorilor

5

2

Ianca

Rozelor

1

3

Ianca

Brailei

6

4.

Ianca

Stadionului

2

5

Ianca

Garii

5

6

Ianca

Parcului

2

7

Ianca

Fabricii

2

8

Ianca

Scolii(zona Targ)

2

9

Perisoru

Sloboziei

3

10

Perisoru

Ion Corcciu

1

11

Berlesti

Al. Ioan Cuza(DC35),

1

12

Tarlele Filiu

Ing. Marioara Marin(DC36)

1

13

Plopu

Scolii

1

14

Plopu

Pacii

1

15

Plopu

1Decembrie( DC37)

3

16

Oprisenesti

1 Decembrie 1918

1

17

Ianca Gara

nr.1

2

Total

39

Infiintarea de locuri de parcare auto in zona statiilor de autobuz sau a statiilor CF:
Nr.crt

Localitate

Denumire stradă

Nr. locuri parcare

1

Ianca

Aviatorilor

8

2

Ianca

Str. Brailei(DN2B)stg.-intersectie cu str. Viilor

15

3

Ianca

Str. Brailei(DN2B)stg.-intersectie cu str. Viilor

15

4.

Ianca

Str.Stadionului

36

5

Ianca

Str. Scolii(zona Targ)

24

6

Ianca

Str. Ceferistilor(zona gara CF oras Ianca)

12

7

Perisoru

Str. Sloboziei(DC36) zona Școala

10

8

Perisoru

Str.Ion Corcciu( DC36) zona Biserica

10

9

Berlesti

Str. Al. Ioan Cuza(DC35), zona Scoala

6

10

Tarlele Filiu

Str. Ing. Marioara Marin(DC36) zona Școala, Gradinita

33

11

Plopu

Str. 1Decembrie( DC37)-zona stadion

49

12

Oprisenesti

Str.1Decembrie 1918-zona scoala

10

Total

228

Infiintare de piste pentru cicliști și locuri parcare bicilete, inclusiv conexiune intre piste si trotuarele existente
Nr.crt

Localitate

Denumire stradă

1

Ianca

Str. Brailei(DN2B) -piste pentru ciclisti

5008,50m

2

Ianca

Str. Rozelor-piste pentru ciclisti

605,00m

3

Ianca

Str. Brailei(DN2B) locuri parcare bicilete
dotate cu 9 bucăți suporti metalici cu 5 locuri

4

Ianca

Str. Brailei(DN2B) conexiune

3buc*13mp
118mp

Lucrări de interventie la carosabilul străzilor
Nr.
Localitate
crt

Denumire stradă

Lungime

Lățime

- ml -

- ml -

1

Ianca

Str. Rozelor

620,00

5,50

2

Ianca

Str.Ceferistilor

348,00

5,00

3

Ianca

Str.Oncescu

306,00

6,00

4.

Ianca

Str.Scolii

309,00

6,50

5

Ianca

Str. Fabricii (tr.1 intre str. Școlii -str. Brailei)

351,00

6,00

6

Ianca

Str. Fabricii (tr.2)

996,00

4,50

7

Ianca și Perisoru

DC36 km0+000-km2+800( -str. Garii în Ianca si respectiv
str.Sloboziei si Ion Corciu în Perisoru)

2800,00

6,00

8

Plopu

Tineretului

570,00

5,0

9

Plopu

Pacii

119,00

5,0

10

Plopu

DC37-str. 1Decembrie

374,00

5,50

DC37

531,00

6,00

1

28,50

5,50

11
12

Ianca Gara

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE LA DRUMURI MODERNIZATE:
-M-

5667,00

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE LA DRUMURI PIETRUITE:
-M-

1685,50

TOTAL LUNGIME CU LUCRARI DE INTERVENTIE:

7352,50

-M-

-parcarile pentru biciclete vor fi dotate în total cu 9 bucati rasteluri metalice de câte 5 locuri.
- mobilier stradal: 21 bucăti banci cu cadru metalic si cu spatar și sezut din rigle de lemn
-sistem e-ticketing ce include aparate automate de emitere bilete, sistem de administrare terminalului, informare a
calatorilor
-dotarea cu 4 bucăti autobuze de tip hibrid: 2bucati cu 40 de locuri și 2 bucăti cu 50 locuri
- terminal autobuze
Propus
Număr de locuri de muncă create în faza de operare: Nu este cazul.

P R I M A R,
Fănel George CHIRIȚĂ

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.46/31.05.2018
DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
“Transport public urban modern, în Oraș Ianca, judetul Braila”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Oras Ianca, judetul Braila
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
nu este cazul
1.4. Beneficiarul investiţiei
UAT Oras Ianca, judetul Braila
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. BIZ ING S.R.L.Braila
Șef proiect: ing.Baltuta Catalina Zenovia
Proiectant specialitate drumuri: ing.Baltuta Catalina Zenovia
Desenat: Levitchi Cosmin
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului / /proiectului de investiţii
Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului Brăila. Acesta este încadrat la secțiunea
localităților urbane de rang III conform Planului de amenajare a teritoriului naţional, secțiunea IV (Legea 351/2001) și are
o pupulație de 10.343 de locuitori, conform ultimului recensământ efectuat în 2011, fiind al II-lea oraș din Județul Brăila,
după municipiul Brăila.
În momentul actual orașul Ianca și localitatile aflate în administrarea sa nu dispune de o rețea locala de
transport în comun. Rutier, exista doar trasee judetene private, ce tranziteaza orașul Ianca. Pe calea ferata exista
Magistrala 700: Bucuresti(nord)- Urziceni – Faurei – Ianca – Braila – Barboși-Galati. Pentru deplsarile locale se folosesc
mijloacele particulare ale locuitorilor: autoturisme, bicilete, autoutilitare, vehicule cu tractiune hipo, etc.
Asigurarea calitatii vieții locuitorilor este un obiectiv strategic, iar prin realizarea invetitiei, care presupune
infiintarea unor trasee de transport în comun pe care vor circula autobuze de tip hibrid, precum și prin incurajarea
deplasarii în siguranța cu bicilete, va crește atractivitatea și a calitatea mediului urban în beneficiul cetățenilor, al
economiei și al societății în ansamblu.
Calitatea mediului urban este afectată de forma actuală a mobilităţii, dominată de utilizarea automobilului.
Crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea economică și socială
a orașului Ianca este viziunea generală a forurilor locale, care pentru a fi implementată își propune sa utilizeze cât mai
eficient a infrastructura existenta și sa dezvolte proiecte de investiții conform necesităților, astfel încât să se asigure o
rețea de transport utilizabilă și în condiții bune de exploatare în beneficiul societății civile și a mediului de afaceri,
încurajând atât dezvoltarea socială, cât și dezvoltarea economică ulterioară și permițând accesul tuturor la facilitățile de
bază.
La nivelul zonei de influență, respectiv localitățile: Ianca, Gara Ianca, Perișoru, Plopu, Oprișenești, Berlești și
Târlele Filiu prin crearea unui sistem de transport public local accesibil, eficient și echitabil, va fi oferit tuturor categoriilor
de persoane accesul la un mediu urban de calitate.
Dezvoltarea unui sistem de transport public local, va avea ca iun impact considerabil asupra zonei:
Numărul călătoriilor va creşte în mod firesc, persoanele dezavantajate se pot simţi mai puţin excluse din
societate, iar gradul de dependenţă al cetăţenilor de automobilele personale ar trebui să scadă, ceea ce va avea
consecinţe benefice pentru mediul înconjurător.
Calitatea vieţii persoanelor cu mobilitate redusă şi independenţa persoanelor care lucrează sau locuiesc în zone
care nu erau conectate în trecut la reţeaua de transport public pot creşte. Tendinţele demografice din Europa indică în
mod clar că numărul persoanelor vârstnice va creşte în următorii ani.
Creşterea accesibilităţii transportului public pentru această categorie de cetăţeni este una dintre cele mai
importante provocări pentru dezvoltarea socială a oraşelor europene.
De asemenea, persoanele care nu folosesc în mod obişnuit transportul public din cauza temerilor legate de
securitate vor avea mai multă încredere după punerea în aplicare a măsurilor.
Un sistem de transport public ce va utiliza mijloace de transport ecologice (electrice și hibride) va contribui la
crearea unui mediu urban mai curat prin scăderea noxelor generate de traficul auto existent, pe care îl va înlocui într-o
măsură considerabilă, dar și prin asigurarea unor vehicule de transport cu nivel scăzut de poluare.
Aspectele succint prezentate anterior, demonstrează necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitie.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală,
necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile / opţiunile tehnico-economice
identificate şi propuse spre analiză
Nu este cazul
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
Orașul Ianca, prin ‘’Planul de mobilitate urbană durabilă(PMUD)’’ intocmit în 2016, vizează îmbunătățirea
accesibilității zonei urbane și asigurarea unei mobilități durabile precum și a unui transport de înaltă calitate în interiorul
zonelor urbane și pe arterele de penetrație către acestea. PMUD privește nevoile “orașului funcțional” din punct de
vedere al teritoriului său de influență mai degrabă, decât din punct de vedere administrativ.
Măsurile pentru mobilitatea urbană pot fi sprijinite de fondurile europene, dacă acestea contribuie la scăderea
emisiilor de carbon. Măsurile de mobilitate urbană pot fi finanțate în cadrul unei strategii de dezvoltare urbană integrate și
durabile, care abordează problemele economice, de mediu, climatice, sociale și demografice care afectează zona urbană
respectivă. Comisia recomandă să se adopte un set concret de măsuri la diferite niveluri, care să trateze mai multe
chestiuni relevante precum logistica urbană, reglementarea accesului urban, implementarea de soluții pentru STI în
mediul urban și siguranța rutieră, urmând să monitorizeze cu atenție acțiunile subsecvente.
Beneficiarul, UAT Oras Ianca, își propune valorificarea oportunității oferite de PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL prin AXĂ PRIORITARA 3, si are în intenție accesarea de fonduri europene din cadrul - obiectivului specific
3.2 - ''Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă'', prin punerea
în aplicare a unora din măsurile de interventie propuse prin PMUD-2016.
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor situaţia existența
Unitatea Administrativa a Orasului Ianca, are în componenta sa orașul Ianca și unitățile subordonate: Berlesti, Ianca
Gara, Plopu, Perisoru, Tarlele Filiu și Oprisenesti.
Nu exista trasee de transport public rutier în interiorul orașului și a subunitatilor subordonate. Exista doar trasee de
tranzit prin orașul Ianca. Circulatia rutiera se face predominant cu vehicule și bicilete proprii.
Circulaţia în cadrul teritoriul administrativ este asigurată prin retea rutieră de drumuri din categoriile :nationale, judetene
si locale: comunale, străzi orasenesti și rurale și pe calea ferata.
Reteaua rutiera:
Drumuri naționale
-DN2B- Buzău-Făurei-Ianca-Brăila, care traversează orașul Ianca de la est la vest şi are aproximativ 13,90km
Drumuri judetene
-DJ 211-Limita Jud. Ialomiţa-Roşiori-Tătaru-Dudeşti-Dudescu-Zăvoaia-Bordei Verde-Ianca (DN 2B)
-DJ221 -Ianca(DN2B) -Şuţeşti(DN22)-Braila, traseu care în intravilanul orașului Ianca este str. Sarateni.
Rețea drumuri locale:
DC 35- leagă Ianca de Berlești , cu lungimea de 6,5km pe suprafața UAT
DC 36- face legătura dintre Ianca, Perişoru şi Târlele Filiu cu lungimea de 7,5 km în cadrul UAT-ului
DC 37- face legătura dintre Ianca -Plopu, cu lungimea de 1,6 km în cadrul UAT-ului
-Reteaua de străzi orasenesti și rurale.
Calea ferata:
Magistrala 700: Bucuresti(nord)- Urziceni – Faurei – Ianca – Braila - Barboși-Galati
Starea tehnica a retelei rutiere, de pe teritoriul administrativ al orașului Ianca:
-din punct de vedere al suprafetei de rulare, reteaua de drumuri naționale, judetene și comunale este
modernizata integral, iar reteaua stradala în proportie de cca. 60%, restul din reteaua de strazi, sunt pietruite sau de
pamat.
-din punct de vedere al starii de viabilitate tehnica a suprafetei de rulare,unele dintre drumurile locale/strazi
modernizate care fac parte din traseelor propuse se incadreaza la categoria T-’’drumuri modernizate în stare rea’’ și
necesita lucrări de intretinere curenta și periodica(refacerea stratului de rulare-uzura), iar unele dintre ele necesita lucrări
de reabilitare(imbracaminti asfaltice în 2 straturi cu preluare de denivelari, sistematizare, etc.).
Străzile pietruite sunt nesistematizate, în marea majoritate, sunt deprofilate, degradate și deseori prezintă
cedări ale sistemului rutier. Pe suprafața carosabilă au fost întâlnite numeroase gropi, provocate de dezagregarea
structurii materialului din stratul rutier, iar șanțurile marginale, acolo unde exista, sunt colmatate. Granulele dislocate în
urma circulației, sunt aglomerate deseori în zonele marginale ale carosabilului, iar pe suprafața carosabilă apar făgașe
longitudinale și numeroase denivelări.Din punct de vedere al starii de viabilitate tehnica a suprafetei de rulare, se
incadreaza la categoria L-’’ impietruite în stare mediocrã’’
Parcursul efectiv al autovehiculelor în trafic, reprezinta rulajul(lungimea fizica) care determina consumurile. In decursul
exploatarii, autovehiculele sint supuse unor conditii diferite de circulatie si transport, fapt pentru care parcursul efectiv nu
oglindeste gradul de solicitare a acestora. Pentru calculul consumului normat de combustibil si ulei, precum si pentru
efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii, in raport de conditiile reale de exploatare, este necesara echivalarea
parcursului.

Parcursul echivalent, reprezinta rulajul efectuat de un automobil, corectat cu coeficientii si sporurile corespunzatoare
diferitelor situatii de exploatare (starea drumurilor, circulatia în localitatile urbane, tractarea remorcilor, actionarea
instalatiilor speciale din dotarea automobilului si elementele care influenteaza aerodinamicitatea acestuia).
Calitatea suprafetelor de rulare determina consumuri mai mari de carburanti, lubrifianti și piese de schimb, astfel :
-parcursul efectiv al unei lungimi de 1,0km pe un drum pietruit este echivalent cu parcurgerea unei distante 1,49km de
către un autoturism și respectiv 1,64 de către un autobuz
-parcursul efectiv al unei lungimi de 1,0km pe un drum cu suprafața de rulare ‘’rea’’(asfalt degradat, gropi, crapaturi,etc)
este echivalent cu parcurgerea unei distante 1,20km de către un autoturism și respectiv 1,25 de către un autobuz
Deplasarile locuitorilor în interiorul teritoriului administrativ al orașului Ianca ce are în componenta si 5 localitati,
realizeaza preponderent cu autovehicule proprii, în proportie mica cu biciclete, vehicule cu tractiune animala, sau
pedestrian.
identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
Este necesar ca mobilitatea urbana să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin
schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe
jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea
utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
Pentru ca nivelul emisiilor de noxe degajate de autovehicule și a consumului de carburanti și lubrifiani, să fie
minim, suprafetele carosabile pe care vor situate traseele alocate transportului în comun, trebuie să fie modernizate,
asfaltate.
Documentatia prezenta este una mixta, propune infiintarea de construcții și amenajari rutiere noi și lucrări de
interventii asupra constructiilor existente, predominante valoric fiind lucrarile de interventii.
Pentru funcționarea în bune condiții a transportului în comun precum și pentru incurajarea deplasarii cu bicilete,
este necesara și realizarea de lucrări noi: infiintarea de piste pentru ciclisti, de statii de autobuz destinate pentru
așteptarea calatorilor, refugii pentru oprire în statii ale autobuzelor și parcari.
Unele tronsoane ale strazilor existente ce fac parte din traseele de parcurs necesita lucrări interventii cum ar fi:
-lucrări clasificate ca fiind de intretinere și reparații, sau reabilitari pentru readucerea în parametri normali de funcționare
a stratului de rulare, prin plombari, reparații asfaltice, asternerea de covoare asfaltice noi,
-modernizarea de strazi pietruite.
Pe traseele de transport în comun propuse spre infiintare, străzile/drumurile locale prezinta numeroase
deficiente: nu sunt sistematizate, sunt deprofilate, degradate și deseori prezintă cedări ale sistemului rutier.
La străzile modernizate(stratul de rulare este din mixturi asfaltice sau betoane de ciment) suprafața de rulare
prezinta fisuri, crapaturi, deprofilari, gropi, rosturi colmatate, etc.
La la tronsoanele pietruite, pe suprafața carosabilă au fost întâlnite numeroase gropi, provocate de
dezagregarea structurii materialului din stratul rutier, iar șanțurile marginale, acolo unde exista, sunt colmatate. Granulele
dislocate în urma circulației , sunt aglomerate deseori în zonele marginale ale carosabilului, iar pe suprafața carosabilă
apar făgașe longitudinale și numeroase denivelări.
Aceste degradari, favorizează fenomenul de băltire a apelor meteorice, în perioadele ploioase ale anului, ceea
ce constituie un factor agravant în procesul de deteriorare a carosabilului.
Starea de viabilitate a sistemului rutier actual a tronsoanelor de străzi modernizate, sau pietruite, ce fac parte
din traseele propuse pentru transportul în comun, nu asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei rutiere si nu
asigura capacitatea portanta necesara traficului.
Cresterea intensitatii traficului rutier, precum si a agresivitatii autovehiculelor consecinţa a starii proaste a
suprafetei de rulare(dese franari – accelerari), constituie factori agravanti in procesul de degradare a sistemului rutier,
care cumulati cu actiunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea actualelor sisteme rutiere.
Aceasta stare determina consumuri crescute de carburanti, ceea ce conduce la emisii de carbon crescute în aceste
zone.
Datorita celor expuse mai sus, caile de acces ale locuitorilor la unitatile administrative, sociale si economice, la
caile de acces majore(drumuri comunale si judetene) care conduc la orasele judetului și la municipiul resedinta de judet,
Braila, sunt adeseori greoaie si limitate.
Pe timpul iernii, utilajele performate(ex.freze de zapada), nu pot actiona pe drumurile nemodernizate.
Construcțiile rutiere noi sau cele asupra carora se va interveni, se încadrează la CATEGORIA «C » DE IMPORTANȚĂ
(conform HGR nr. 766/1997)
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în
scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
Cererea de servicii de transport este una constantă din partea locuitorilor orașului ianca și a satelor componente.
Prin studiul PMUD a fost detaliata prognoza și evolutia cererii.

În prezent, cetățenii orașului Ianca se deplasează cel mai mult cu mașina (35%), pe jos (28%) și cu bicicleta
(25%), în timp ce cu transportul public doar 4%. Acest fapt se datorează unui sistem de transport public foarte slab
dezvoltat. Însă, numărul cetățenilor care ar folosi transportul public local ar fi mai mare cu 12 procente. De asemenea și
persoanele care ar folosi bicicleta ca mijloc de transport, ar fi mai mare cu 5 procente, în timp ce deplasările cu
autoturismul personal ar scădea cu 4 procente;
Făcând excepție de persoanele care nu sunt dispuse să renunțe la autoturism în detrimentul altei modalități de
deplasare, rămâne un procent de 87% pentru care un sistem de transport în comun modernizat sau crearea de facilități
pentru bicicliști reprezintă o alternativă considerabilă a utilizării autoturismului propriu.
Zonele cu activități intense au tendința de a fi într-o relație de tipul generare – atracție în ambele sensuri.
Cererea de transport în comun și distributia calatoriilor atrase, prognozate, este relevata în figura alaturata.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
publice.
Beneficiarul își propune reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane.
Prin realizarea investitiei propuse prin prezenta documentatie, se preconizeaza unor obiective cuprinse în lista
interventiilor propuse în PMUD, astfel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Crearea/organizarea de parcări;
Dezvoltare instituțională – înființare serviciu de transport public;
Dezvoltare terminal de transport public ;
Asfaltare/reabilitare străzi;
Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun;
Achiziționarea de autobuze electrice/ecologice;
Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor;
Implementare sistem de tarifare;
Implementare sistem de informare a călătorilor.

Beneficiarul își propune pentru atingerea acestor obiective :
sa infiinteze 4 trasee de transport în comun care sa deserveasca toate localitatiile aflate în administrarea oraș
Ianca,
Traseul 1:Ianca Terminal- Berlesti și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3 curse, duminica 1cursa
Traseul 2:Ianca Terminal-Tarlele Filiu și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri
3curse, duminica 1cursa
Traseul 3:Ianca-Ianca Gara-Oprisenesti, retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3curse, duminica 1cursa
Traseul 4: Ianca intern 13 curse zilnic.
Detalierea traseelor în anexe atasate
• sa amenajeze un terminal(locul de parcare și de pornire în cursa), respectiv sa refaca stratul de uzura a unei
platforme existente unde va funcționa acesta;
• sa infiinteze 12 zone de parcari adiacente traseelor de autobuz(situate in apropierea statiilor de autobuz din
zona garilor, a stadioanelor, a targului, a intersectiilor cu DN2B, etc) cu 228 locuri, pentru incurajarea
transportului în comun si deprinderea locuitorilor cu soluții de transport intermodal.
• sa reabiliteze și/sau sa modernizeze străzile/tronsoanele de străzi care nu sunt asfaltate, sau respectiv, a caror
suprafața de rulare este deteriorata, pe o lungime de cca. 7,353km din toată lungimea traseelor,

•

•

sa amenajeze 39 bucăți statii de autobuz cu platforme asfaltate și construcție metalica prefabricata pentru
așteptare și adăpost călători, dotate după importanța locatiei cu sistem sau afisaj de informare precum și
automate de eliberare bilete de transport.(in anexe Fise tehnice cu carateristici tehnice minimale)
• sa achizitioneze 4 autovehicule tip autobuz cu capacitate de 40-50 locuri cu motorizare tip hibrid(in anexe Fise
tehnice cu carateristici tehnice minimale)
• sa infiinteze piste cu dublu sens destinate circulatiei ciclistilor astfel:
2 bucăți pe ambele părți ale strazii Calea Brailei-DN2B intre km 61+412,25 -64+523,03, situate intre trotuarele
existente și gardurile proprietatilor, În capătul celor doua piste se vor amenaja doua platforme cu rasteluri de
parcare bicilete,
1 bucata pe partea stanga, pe strada Rozelor;
• sa amenajeze intre pistele de bicilisti și trotuarele existente, spații verzi prin insamantare cu gazon și locuri de
odihna echipate cu banci montate în intre trotuarelor existente și pistele destinate ciclistilor pe strada Brailei
• să se realizeze marcaje pentru trecere pietoni, pentru fluidizarea fluxului de trafic pedestrian în zonele de
transport intermodal (zone cu statii autobuze, parcari pentru autovehicule sau bicilete din apropierea statiilor);
• sa realizeze un sistem de informare a calatorilor și unul de tarifare
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două
scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii.
Pentru reabilitarea, străzilor/tronsoanele de străzi a caror suprafața de rulare este deteriorata, pentru realizarea
locurilor de parcare, a pistelor pentru ciclisti și a statiilor de autobuz pentru așteptare a calatorilor, se propun doua
variante tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii:
Varianta 1
a)interventii la str. Școlii, str. Fabricii și str. Oncescu din Ianca-strazi modernizate-reparatii ale caii de rulare existente prin plombari, colmatari fisuri și crapaturi,refaceri de sistem rutier ale cedarilor locale,
după care :
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură care va asigura preluarile de denivelari și profilul transversal, cu grosimea
medie de 6cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70 (AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND6052018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65 se montează un strat de geocompozit
bidirectional antifisura, peste care,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
b)interventii la DC36(in Ianca str.Garii și în Perisoru străzile Sloboziei și Ion Corciu) și DC37 tronson
cuprins intre DN2B și intrarea în sat Plopu-str.1 Decembrie)-strazi modernizate-reparatii ale caii de rulare existente prin plombari, colmatari fisuri și crapaturi,refaceri de sistem rutier ale cedarilor locale,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 5cm.
c)interventii la strazile pietruite:
c1)Rozelor din Ianca și străzile nr.1 și nr.4 din Ianca Gara
-se scarifica și reprofileaza zestrea existența, după care se vă va:
-se va realiza fundatie din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
c2) Ceferistilor din Ianca și străzile Tineretului și Păcii din Plopu,
- se excaveaza fundatiilor existente și pamantul pana la atingerea cotei proiectate si evacuarea pământului și molozului
din amplasament, după care :
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului;
-se va executa un strat filtrant, antigeliv si anticontaminant din balast in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-se va realiza fundatie din piatra sparta amestec optimal in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.

d) infiintare piste pentru ciclisti, trotuare de legătură, platforme statii așteptare autobuz
-se decoperteaza stratul vegetal,
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului,
-se montează borduri mici prefabricate din beton 10*15cm, pe fundatie din beton de ciment,
-se asterne un strat de nisip pilonat în grosime de 5cm,
se toarna un strat de fundatie din beton de ciment C12/15 (B200) în grosime de 10cm,
-dupa care se toarna și se cilindreaza strat de uzura beton asfaltic tip BA8 , AND605-2018 , în grosime de 3cm, cu
mentiunea ca la pistele pentru ciclisti se va utiliza mixtura specială colorata roșu în masa(cu adaosuri de pigmenti
minerali)
e) infiintare parcari și bretele întoarcere autobuze
- se excaveaza pamantul pana la atingerea cotei proiectate sise evacuaza din amplasament, după care :
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului;
-se va executa un strat filtrant, antigeliv si anticontaminant din balast in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-se va realiza fundatie din piatra sparta amestec optimal in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
Varianta2
a)interventii la str. Școlii, str. Fabricii și str. Oncescu-strazi modernizate-desfacere straturilor de rulare din beton de ciment sau asfalt, demontarea bordurilor acolo unde ele exista, excavarea
fundatiilor existente și a pamantului pana la atingerea cotei proiectate si evacuarea pământului și molozului din
amplasament, după care :
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului;
-se va executa un strat filtrant, antigeliv si anticontaminant din balast in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-se va realiza fundatie din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm conf. STAS 6400;
-se montează borduri din beton de ciment pe fundatie din beton
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 6cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
b)interventii la DC36(in Ianca str.Garii și în Perisoru străzile Sloboziei și Ion Corciu) și DC37 tronson cuprins
intre DN2B și intrarea în sat Plopu-str.1 Decembrie) -strazi modernizate-reparatii ale caii de rulare existente prin plombari, colmatari fisuri și crapaturi,refaceri de sistem rutier ale cedarilor locale,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 5cm.
c)interventii la strazile pietruite:
c1)Rozelor din Ianca și străzile nr.1 și nr.4 din Ianca Gara
-se scarifica și reprofileaza zestrea existența, după care se vă va:
-se va realiza fundatie din piatra sparta amestec optimal in grosime de 15 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
c2) Ceferistilor din Ianca și străzile Tineretului și Păcii din Plopu și la lucrările nou infiintate :parcari, bretele de întoarcere
autobuz
- se excaveaza fundatiilor existente și pamantul pana la atingerea cotei proiectate si evacuarea pământului și molozului
din amplasament, după care :
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului;

-se va executa un strat filtrant, antigeliv si anticontaminant din balast in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-se va realiza fundatie din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
d) infiintare piste pentru ciclisti, trotuare de legătură, platforme statii așteptare autobuz
-se decoperteaza stratul vegetal,
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului,
-se montează borduri mici prefabricate din beton 10*15cm, pe fundatie din beton de ciment,
-se asterne un strat de nisip pilonat în grosime de 5cm,
se toarna un strat de fundatie din beton de ciment C12/15 (B200) în grosime de 10cm,
-dupa care se toarna și se cilindreaza strat de uzura beton asfaltic tip BA8 , AND605-2018 , în grosime de 3cm, cu
mentiunea ca la pistele pentru ciclisti se va utiliza mixtura specială colorata roșu în masa(cu adaosuri de pigmenti
minerali).
e) infiintare parcari și bretele întoarcere autobuze
- se excaveaza pamantul pana la atingerea cotei proiectate sise evacuaza din amplasament, după care :
-se niveleaza și se compacteaza patul drumului;
-se va executa un strat filtrant, antigeliv si anticontaminant din balast in grosime de 20 cm conf. STAS 6400;
-se va realiza fundatie din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm conf. STAS 6400;
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se asterne și cilindreaza un strat de legătură, cu grosimea medie de 5cm din mixtura asfaltica tip BAD20leg 50/70
(AC(EB) leg50/70) -conform SR EN13108-1-2006 si AND605-2018,
-dupa curatare și amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapidă tip EBCR65,
-se va asterne și cilindra un strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 rul 50/70 (AC(EB)rul 50/70) în grosime de 4cm.
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic –
natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune,zonă de utilitate publică, informaţii / obligaţii /
/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
Amenajarile necesare functionarii eficiente a unui sistem de transport public modern, respectiv lucrările noi de
construcții rutiere(piste pentru ciclisti, parcari, platforme de așteptare pentru statiile de autobuz)cat si lucrările de
interventii asupra drumurilor locale, se vor desfasura în intravilanul și extravilanul localitatilor teritoriului administrativ al
orașului Ianca în zona strazilor sau drumurilor publice locale extravilane.
Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, pistele
pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora.(cf.Art.
19.-(1)-OUG nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor)
Zona drumurilor include partea carosabilă, acostamentele(cu sau fără benzi de incadrare incluse), şanţurile,
rigolele,si zonele de siguranța, așa cum sunt definite în OUG nr.43 din 28 august 1997.
Terenurile pe care vor fi amplasate lucrările rutiere, sunt in administrarea(cf. Prevederilor OUG nr.43/1997) și
proprietatea orasului Ianca.
1.
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în
fonduri proprii, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite
Bugetul local, fonduri europene

P R I M A R,
Fănel George CHIRIȚĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.47
din 31 mai 2018

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art. XII pct.2 din O.U.G.nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, potrivit cărora sumele datorate bugetului de stat de către unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educației Naționale, astfel că sumele alocate cu această destinație în bugetul local din
venituri proprii pot fi redistribuite pentru alte cheltuieli de funcționare;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.64/26.04.2018 privind asocierea județului Brăila cu
orașul Ianca, prin care s-a alocat suma de 300 mii lei, potrivit Contractului nr.96/11.05.2018, pentru
cofinanțarea lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare,
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.65/26.04.2018 privind asocierea județului Brăila cu
orașul Ianca, prin care s-a alocat suma de 300 mii lei, potrivit Contractului nr.95/11.05.2018, pentru
cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul
Ianca, județul Brăila››;
►dispoziţiile art.19. alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.21 din Hotărârea Consiliului Local nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018, prin care primarul a fost împuternicit să repartizeze/să utilizeze prin dispoziție
veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate din alte bugete, pe capitolele de
cheltuieli, cu obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local;
►Dispoziția primarului nr.321/14.05.2018 privind modificarea repartizării pe trimestre a unor
venituri și cheltuieli din bugetul local pe anul 2018;
►adresele nr.2457 și 2458/18.05.2018 ale Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” prin care
se solicită rectificarea bugetului ca urmare a retragerii sumelor aferente drepturilor persoanelor cu
handicap, precum și alocarea de fonduri suplimentare pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciilor financiar contabil și de cultură-sport
cu propunerile de rectificare a bugetului local, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.11/15.02.2018, se rectifică după cum urmează:
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a)-se diminuează cu suma de 109.000 lei cheltuielile pentru învățământul preuniversitar de stat
din capitolul 65.2A.5940 și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din alte capitole din secțiunea
de funcționare, astfel:
● capitolul 672A03-cultură, cu suma totală de 60.000 lei, pentru cheltuieli materiale și servicii
culturale la Casa de cultură și Căminul cultural din orașul Ianca;
● capitolul 512A0103-autorități publice, cu suma totală de 35.000 lei, pentru cheltuieli materiale;
● capitolul 702A0620-materiale și prestări servicii, cu suma de 14.000 lei, pentru iluminatul
public;
b)-se majorează cu suma de 600.000 lei veniturile din capitolul 37.2A.50-transferuri voluntare și
cu aceeași sumă cheltuielile din alte capitole din secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:
● capitolul 650271-învățământ, cu suma totală de 420.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli
de capital, din care 320.000 la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” pentru reabilitare săli de clasă,
sală de sport și dotări cu mobilier, și 100.000 lei la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” din orașul
Ianca pentru dotări la garsonierele cadrelor didactice;
● capitolul 5102710130-autorități publice, alte active fixe, cu suma totală de 70.000 lei pentru
realizarea unei rețele de fibră optică, respectiv achiziționarea de mobilier urban în zona blocurilor
D1-D7;
● capitolul 842A030371-transporturi, străzi, cu suma totală de 110.000 lei, pentru reabilitarea
clădirii fostei centrale termice și finanțarea lucrărilor de sistematizare din zona blocurilor D1-D7;
c)-suma de 9.000 lei rămasă neutilizată de Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” la obiectivul
„Instalație detectare semnalizare și avertizare incendiu Grădinița nr.1”, va fi utilizată de aceeași
unitate de învățământ pentru obiectivul „Reabilitare sistem pluvial la acoperiș clădire Școală
gimnazială cu 16 clase”.
Art.2.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.321/14.05.2018, după cum urmează:
a) se transferă din trimestrul III în trimestrul II suma de 20 mii lei din capitolul 07.02.02-venituri
proprii din impozite și taxe pe teren;
b) se transferă din trimestrul III în trimestrul II suma de 20 mii lei din capitolul de cheltuieli
67.2A.03.30.59.11-cultură, asociații și fundații, pentru finanțarea unor activități cultural artistice și
educative organizate în perioada 21-31 mai 2018.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul și managerii
unităților de învățământ preuniversitar de stat, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit
prevederilor art.1 și art.2.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunității locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L.Nr.47/31.05.2018
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.78 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel
puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din
numărul total de angajați, iar conform art.78 alin. (3) din același act normativ, autoritățile şi instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la
alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
Pornind de la aceste prevederi, la fundamentarea și aprobarea bugetului centralizat al orașului pe anul în
curs am alocat și suma de 109 mii lei pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT
Ianca, însă prin O.U.G.nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a stabilit că sumele datorate bugetului de stat de către unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art.78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Educației Naționale, astfel că am propus ca suma să fie redistribuită pentru alte cheltuieli de funcționare.
Apoi, prin Hotărârile Consiliului Județean Brăila nr.64 și 65 din data de 26.04.2018 s-a aprobat asocierea
cu orașul Ianca pentru cofinanțarea lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului
‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››,
respectiv pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T.
Orașul Ianca, județul Brăila››, scop în care ne-a fost alocată suma totală de 600 mii lei, câte 300 mii lei pentru
fiecare obiectiv. Dat fiind faptul că în bugetul local pe acest an fuseseră alocate în totalitate sumele pentru
finanțarea celor două obiective, neștiind că vor fi aprobate aceste asocieri, trebuie să redistribuim și această
sumă pentru alte obiective din secțiunea de dezvoltare.
În fine, prin Dispoziția nr.321/14.05.2018 am modificat repartizarea pe trimestre a unor venituri și cheltuieli
din bugetul local pe anul 2018, pentru finanțarea unor acțiuni cultural artistice potrivit referatului șefului
serviciului de cultură-sport și administrativ gospodăresc, modificare ce trebuie la rându-i validată.
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, precum și detaliile din raportul
șefului serviciului financiar contabil, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulțumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

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

PROIECT
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.48
din 31 mai 2018
pentru: aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare situate pe raza orașului
Ianca. ORAŞULUI IANCA
PRIMĂRIA
Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31
mai 2018;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.46/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico economici pentru implementarea proiectului ‹‹Transport public modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon;
►faptul că în pachetul de acte administrative pentru implementarea proiectului
„‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, intră și Regulamentul pentru
amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și c), alin.(4) lit.f) și alin.(6) lit.a) pct.11, art.45
alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor
de parcare situate pe raza orașului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul prin serviciile publice din subordine.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului rețelei electronice a
comunității locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chirița– primarul orașului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea
locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa cum vă spuneam în referatul de promovare a Hotărârii Consiliului Local nr.46/2018 pentru
aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici privind implementarea
proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, în pachetul de acte
administrative pentru implementarea acestui proiect intră și un Regulament pentru amenajarea,
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca.
În fapt, prin acest Regulament se stabilește, în principal:
- Regulile generale privind locurile de parcare din orașul Ianca;
- Amenajarea locurilor de parcare din orașul Ianca;
- Întreținerea, exploatarea și utilizarea locurilor de parcare;
- Oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor pe rețeaua stradală a orașului Ianca;
- Ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public sau
privat al orașului Ianca;
Pe de altă parte, după cum puteți constata din conținutul lui, acest Regulament este necesar
nu numai pentru promovarea proiectului mai sus amintit, ci și pentru stabilirea unor reguli stricte
pentru utilizarea domeniului public și privat al orașului în privința parcării/opririi/staționării
vehiculelor și autovehiculelor de orice tip.
În ciuda faptului că în ultimii ani au fost special amenajate suficiente locuri de parcare în zona
centrală a orașului, a pieței agroalimentare și a unităților mari de comerț, în zona blocurilor de
locuințe, în fața instituțiilor publice, a unităților bancare, notariat, etc., continuă să se neglijeze
aceste parcări și să se parcheze la întâmplare cam în toate zilele și mai cu seamă în ziua de vineri
când se organizează piața și târgul de cereale și animale.
Prin urmare, acest Regulament este, repet, absolut util nu numai pentru promovarea acelui
proiect, astfel că vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

Anexa la H.C.L.Nr.48/31.05.2018

REGULAMENT
privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca
CUPRINS:
Cap.I.-Definiții
Cap.II.-Clasificări
Cap.III.-Reguli generale privind locurile de parcare
Cap.IV.-Amenajarea locurilor de parcare
Cap.V.-Întreținerea, exploatarea și utilizarea locurilor de parcare
Cap.VI.-Oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor pe rețeaua stradală a orașului Ianca
Cap.VII.-Ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor
Cap.VIII.-Contravenții și sancțiuni
Capitolul I - Definiții
Art.1.-Prezentul regulament stabilește parcarea, staționarea și oprirea vehiculelor pe rețeaua stradală a
orașului Ianca, amenajarea, întretinerea și exploatarea locurilor de parcare.
Art.2.-În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
a)-Parcarea - reprezintă acel spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin
indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului;
b)-Parcările de reședință - sunt acele spații destinale parcării autovehiculelor, situate la mai putin de 30 m
de frontul imobilelor ulilizate de locatari;
c)-Parcările publice fără plată - sunt acele spații de interes public destinate parcării autovehiculelor, aflate
pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al orașului Ianca, pentru care nu se percep tarife de
parcare. De aceste spații de parcare vor beneficia toți posesorii de autovehicule din oraș sau din afara lui.
d)-Parcările publice cu plată - sunt acele spatii special semnalizate destinate parcării autovehiculelor, aflate
pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al orașului Ianca, pentru care se percep tarife zilnice de
parcare;
e)-Parcările închiriate unităților de interes public - sunt locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de
50 m de unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, care vor fi atribuite
acestora prin inchiriere.
f)-Operatorul de parcare - persoane juridice desemnate de Consiliului Local, care întrețin și exploatează
locurile de parcare de pe raza orașului Ianca;
g)-Vehiculul fără stăpân - este vehiculul de orice categorie fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje
oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al orașului Ianca, al cărui proprietar sau deținator legal este
necunoscut;
h)-Vehicul abandonat - este vehiculul de orice categorie aflat pe domeniul public sau privat al orașului
Ianca de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice,
determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția
neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra
vehiculului;
i)-Amenajarea parcării - efectuarea unor operațiuni de amenajare a unui spațiu special destinat parcării
autovehiculelor;
j)-Exploatarea parcării - efectuarea unor operațiuni ce vor duce la obținerea unor venituri din perceperea
unei sume pentru folosirea pe o anumită perioada de limp (ora, luna, an), a unui spațiu special destinat
parcării vehiculelor;
k)-Autovehicul - vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace
proprii și care circulă în mod obișnuit pe drumurile publice.
Capitolul II - Clasificări
Art.3.-Parcările publice se împart în următoarele categorii:
a)-parcările de reședință - sunt spațiile destinate parcării autovehiculelor situate la mai puțin de 30 m de
frontul imobilelor cu destinație de locuință utiiizate de locatari. Parcările de reședință aparțin domeniului
public/privat, sunt aferente imobilelor cu destinația de locuință și sunt atribuite locatarilor acestor imobile persoane fizice/juridice.

Acestea pot fi :
-cu plată - în locuri delimitate și semnalizate în acest sens;
-gratuite - în locuri delimitate și semnalizate în acest sens ;
-gratuite pentru vehiculele speciale destinate persoanelor cu handicap locomotoriu - în locuri delimitate și
semnalizate în acest sens ;
b)-parcari publice fără plată - sunt acele spații, de interes public, destinate parcării autovehiculelor, aflate
pe terenurile ce aparțin domeniului public al orașului Ianca, pentru care nu se percep tarife de parcare. De
aceste spații de parcare vor beneficia toți posesorii de autovehicule din orașul Ianca sau din afara lui.
c)-parcarile publice cu plată – sunt acele spații, special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor,
aflate pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al orașului Ianca, pentru care se percep tarife
orare/zilnice de parcare. Parcările publice cu plată sunt situate în zonele în care cererea de parcare este
ridicată și necesită rotația utilizatorilor .
Capitolul III - Reguli generale privind locurile de parcare
Art.4.-Parcarea autovehiculelor se poate face pe locuri special amenajate, semnalizate cu respectarea
indicatoarelor de semnalizare după categoria parcării.
Art.5.-Parcarea autovehiculelor pe căile de circulație este permisă numai în condițiile stabilite de autoritățile
administrației publice locale, în colaborare cu poliția rutieră. Spațiile în care se permite parcarea vor fi
identificate prin marcaje speciale .
Art.6.-Parcările publice cu plată vor fi amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare. Parcarile
publice cu plată vor fi întreținute de serviciul public de administrare a parcărilor publice din orașul Ianca.
Art.7.-Parcările de reședință vor fi amenajate, exploatate și întreținute de serviciul public de administrare a
parcărilor publice din orașul Ianca.
Art.8.-Pentru persoanele cu handicap se rezervă locuri de parcare semnalizate distinct.
Art.9.-Se vor atribui gratuit locuri de parcare pentru rnijloacele auto aparținând serviciilor de intervenție,
cum ar fi politie, ISU, ambulanță, intervenție rețele gaze naturale, etc.
Capitolul IV - Amenajarea locurilor de parcare
Art.10.-Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotărârii Consiliuiui local al orașului Ianca,
iar stabilirea amplasamentelor se face în colaborare cu poliția rutieră.
Art.11.-Inițiativa pentru propunerea amenajării spațiilor noi de parcare o poate avea, după caz, în funcție de
tipul parcării:
-Primăria orașului Ianca și asociațiile/reprezentanții proprietarilor pentru parcarile de resedinta;
-Primăria orașului Ianca și persoanele juridice interesate, pentru parcările publice cu plată și fără plată.
Art.12.-Tipul parcării ce urmează a fi amenajată se propune de către serviciul public de administrare a
parcărilor publice și se supune spre aprobare Consiliuiui local al orașului Ianca, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.955/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.13.-Cercrea pentru amenajare a unui nou loc de parcare, însoțită de planul de amplasament și detaliu,
va fi supusă spre analiză serviciului de urbanism și cadastru.
Art.14.-Proiectul de execuție a noului loc de parcare se întocmeste de persoane autorizate, potrivit legii.
Capitolul V - Intreținerea, exploatarea și utilizarea locurilor de parcare
5.1-Reguli generale privind întreținerea și utilizarea locurilor de parcare
Art.15.-Parcările de utilitate publică functionează după un program bine stabilit.
Art.16.-În parcările de utilitate publică se vor rezerva locuri pentru autovehiculele speciale destinate
handicapatilor locomotori, în proporție de cel puțin 1:10.
Art.17.-Întreținerea și exploatarea locurilor de parcare din orașul Ianca se realizează de catre operatorii de
parcare, care au următoarele obligații :
-să asigure asfaltarea, marcarea, numerotarea și semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcărilor;
-să asigure curațenia și deszăpezirea parcării;
-să asigure folosința netulburată de catre utilizatorul parcării;
-să afișeze la loc vizibil tarifele stabilite, să nu practice prețuri diferile de cele stabilite prin hotărârea
Consiliuiui local al orașului Ianca;
-să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare ;
-să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care
impun ocuparea temporară a spațiilor de parcare respective;
-să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinației parcării sau, în
caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinței în raport de numărul de locuri ocupate de vehiculul în
cauză.
-să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente;

Art.18.-Utilizatorii parcărilor de utilitate publică cu plată, au următoarele obligații:
-să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală;
-să păstreze curațenia în parcare ;
-să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul de plată;
-să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin inchiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei
motorului și a portbagajului, etc.
-să nu execute în perimetrul parcării publice cu plată lucrări de reparații și întreținere a vehiculelor;
-sa răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcării, ca urmare a unor manevre
greșite.
Art.19.-Autovehiculele fără numar de înmatriculare care se găsesc în parcări vor fi considerate mașini
abandonate și vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților
administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
Art.20.-Verificarea respectării regulamenlului pentru utilizarea parcărilor se face de către angajații
operatorilor de parcare și de poliția locală.
Art.21.-ldentificarea posesorilor de autoturisme se face prin solicitarea scrisă către Instituția Prefectului, în
cazul în care autoturismul este înmatriculat.
Art.22.-In cazul parcărilor amenajate, solicitanții de locuri de parcare vor achita contravaloarea serviciilor de
parcare în funcție de timpul solicitat. Taxa se stabilește prin înmulțirea numărului de ore cu tariful orar
aprobat prin hotarare a consiliuiui local;
Art.23.-Tarifele, reducerile și gratuitățile menționate în prezentul regulament se propun anual de către
operatorul de parcare și se supun aprobarii consiliuiui local. Tarifele practicate trebuie să acopere cel puțin
cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege,
inclusiv o cotă de profit minim convenit.
5.2-Reguli generale privind exploatarea locurilor de parcare
5.2.1.-Parcări de reședință
Art.24.-Parcările de reședință sunt amplasate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
În funcție de amplasarea în teritoriu, o parcare de reședință poate fi contractată de către locatarii unui
imobil sau mai multor imobile.
Art.25.-(1)Contractele pentru închirierea locurilor din parcările de reședință se încheie pentru persoane
fizice domiciliate, sau persoane juridice proprietare ori chiriașe ale unor apartamente/spații cu altă
destinație decât cea de locuință în imobilele arondate acestor parcări, pentru o perioadă de o lună, 3 luni, 6
luni sau un an, la un tarif propus de operatorul de parcare și aprobat anual de consiliul local.
(2) Persoanele fizice care dețin în folosința autovehicule de serviciu vor putea închiria un loc din parcare de
reședință, dacă vor face dovada domiciliului în imobilele arondate acestor parcări, precum și a dreptului de
folosință al autovehiculului.
Art.26.-Contractarea locurilor de parcare se poate face doar după ce se verifica dacă solicitantul nu deține
garaj amplasat pe domeniul public sau privat, ori nu este deținător de curte cu alte posibilitati de parcare.
Art.27.-(1) Parcările de reședință se contractează astfel:
a)-Se va atribui un singur loc de parcare pentru fiecare apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de
locuință, la un preț dinainte stabilit.
b)-Contractele de închiriere a locurilor de parcare se pot încheia doar pentru autovehiculele a căror masă
maxim autorizată nu depășeste 1,5 tone.
c)-În situațiile în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri amenajate sau în situația în care
unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, se vor organiza licitații la care tariful
de bază este reprezentat de prețul de pornire.
Licitațiile vor fi organizate de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al Primăriei Orașului Ianca,
un reprezentant al asociației de proprietari/reprezentanților proprietarilor și un reprezentanl al operatorului
de parcare. Comisia de licitație va stabili și imobilele (blocurile) care sunt deservite de parcarea respectivă.
Licitația se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat în zona denumită „parcare de reședință”. Nu se
poate adjudeca mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare apartamenl/spațiu cu altă destinație
decât cea de locuință, cu excepția sediilor institutiilor publice care pot adjudeca maximum 3 locuri de
parcare. Nu pot participa la licitația de contractare a locurilor de parcare cetatenii - persoane fizice care nu
pot face dovada domiciliului stabil în imobilele (blocurile) arondate parcării, precum și persoanele juridice
care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chiriaș a unui apartament/spațiu cu altă destinație decât cea
de locuință în imobilele arondate parcării respective.

d)-În cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul locurilor de parcare existente, se pot
atribui pe perioadă limitată, sub condiția rezilierii unilaterale, mai multe locuri de parcare pentru același
apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință. Dacă, ulterior acestui moment, operatorul de
parcare primește și alte solicitări de contractare a locurilor din parcarea respectivă și numărul acestor
solicitări depășește numărul locurilor necontractate existente, atunci operatorul va rezilia contractele pentru
locurile atribuite în plus (peste un loc/apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință), în
scopul contractării acestora de către noii solicitanti.
e)-Contractele prin care s-a atribuit un singur loc de parcare/apartament sau spațiu cu altă destinație decât
cea de locuință, încheiate în urma licitațiilor, nu pot fi reziliate în cazul în care apar noi solicitări. În
exploatarea parcărilor în care nu s-au organizat licitații, operatorul va putea încheia contracte de parcare și
pe perioade mai mici de 1 an în scopul optimizării exploatării spațiului, în sensul ca toate contractele de
parcare să expire în cursul aceleiași luni și să creeze aslfel premisele organizării licitației acolo unde
situația o impune.
h)-Contractele de parcare vor avea clauze privind eliberarea spațiilor de parcare în anumite zile și intervale
orare, pentru a permite efectuarea reparațiilor, curățeniei (vara) sau a deszăpezirii (iarna) de către
societățile abilitate în acest sens.
5.2.2.-Parcări publice fără plată
Art.28.-Parcările publice fără plată sunt acele spații de interes public, destinate parcării autovehiculelor,
aflate pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al orașului Ianca, pentru care nu se percep tarife
de parcare. De aceste spații de parcare vor beneficia toți posesorii de autovehicule din orașul Ianca sau din
afara lui.
5.2.3.-Parcări publice cu plată
Art.29.-Parcarile publice cu plată sunt acele spatii special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor,
pentru care se percep tarife orare de parcare .
a)-Parcarile publice cu plată vor funcționa în baza unui orar prestabilit, în fiecare zi a săptămânii, cu
posibilitatea trecerii, în afara orarului, în regim de parcare publică fără plată sau parcare de reședință,
astfel:
-program de vară (1 Mai - 1 Octombrie): 7.30 - 20,00
-program de iarnă (1 Octombrie - 1 Mai): 7,30 - 18,00
b)-Staționarea în parcările publice cu plată este permisă numai după plata unui tarif orar prestabilit.
Încasarea tarifului se poate face de către reprezentantul operatorului de parcare sau de către aparate
denumite „distribuitoare de tichete de parcare”, în baza unui tichet (bilet) de parcare. Tichetele de parcare
vor fi fiscalizate.
c)-În ambele cazuri, tichetul de parcare va avea inscripționat următoarele informații minime:
-denumirea operatorului de parcare;
-codul salariatului;
-localizarea (codul) parcarii;
-tariful orar, suma încasată, data și ora emiterii acestuia;
-perioada de valabilitate;
d)-Tichetul de parcare poate face dovada plății tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod
vizibil pe bordul mașinii. În cazul în care reprezentanții operatorului de parcare nu pot verifica (citi)
informațiile înscrise pe tichet vor considera parcarea ilegala (neplătită) și vor acționa în consecință.
e)-Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanți ai operatorului care vor avea
următoarele sarcini și atribuții:
-verificarea existenței și valabilităților tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor și luarea
măsurilor corespunzatoare în cazul în care există deficiențe sau abateri;
-verificarea și asigurarea bunei funcționări a „distribuitoarelor de tichete de parcare’’;
-verificarea modului de parcare a autovehiculelor;
-verificarea stării marcajelor și a indicatoarelor;
-asigurarea salubrizării, deszăpezirii, precum și întrețănerii marcajelor din parcarile publice cu plată;
-verificarea stării tehnice și a bunei funcționari a barierelor de acces, dacă e posibilă montarea acestora;
-îndrumarea cetățenilor și rezolvarea solicitărilor îndreptățite adresate de către aceștia.
I)-Operatorul de parcare poate introduce, dacă consideră necesar, abonamente zilnice, lunare, trimestriale
sau anuale valabile pentru parcările pe care le administrează. Tarifele de parcare și valoarea
abonamentelor se aprobă de Consiliul local al orașului Ianca, la propunerea operatorului de parcare și nu
pot depăși tarifele orare cumulate prestabilite. Abonamentele pot avea prețuri diferențiate, pentru persoane
fizice și persoane juridice.

g)-Mijloacele auto aparținand serviciilor de intervenție vor fi scutite de plata tarifului orar, dacă sunt în
timpul unei acțiuni de intervenție.
Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maximă
autorizată nu depășește 1,5 tone.
h)-Reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipamcnt distinct și ecuson.
i)-Nu se va permite accesul mașinilor comercianților utilizate pentru transport de marfă, pe durata zilei, în
alte locuri decăt cele special destinale acestui scop.
5.2.4.-Parcări închiriate unităților de interes public
Art.30.-(1) Locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de 50 m de imobilele în care funcționează
exclusiv unități hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacol, baze sportive, instituții și societăți publice
sau private de interes public, etc., vor fi atribuite acestora prin închiriere. Chiria pentru ocuparea locurilor de
parcare va fi stabilită anual prin hotărârea consiliuiui local.
(2) În situația în care pentru un loc de parcare sunt mai multe solicitări, amplasamentul va fi scos la licitație
de către operatorul de parcare care are în administrare parcarea respectivă, unde se pot înscrie doar
solicitanții persoane juridice menționate la alin.(1).
Capitolul VI - Oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor pe rețeaua stradală a orașului Ianca
Art.31.-Oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor pe drumul public este permisă numai în condițiile
prevăzute în O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și în Regulamentul de aplicare
aprobat prin H.G.nr.1391/2006.
Art.32.-Vehiculul oprit sau staționat pe drumul public trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea
drumului, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără
ataș, ciclomotoarele și biciclelele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.
Art.33.-(1) Vehiculele cu tracțiune animală, precum și cele trase sau împinse cu mâna vor circula numai pe
traseele slabilite pentru transportul de mărfuri periculoase și transportul cu depășirea masei totale și/sau a
dimensiunilor maxime admise.
(2) Se interzice oprirea sau staționarea vehiculelor cu tracțiune animală, precum și a celor trase sau
împinse cu mâna pe drumurile publice din orașul Ianca.
Art.34.-Se interzice oprirea sau staționarea autovehiculelor care transportă marfuri periculoase pe
drumurile publice din orașul Ianca, ori oprirea în stațiile amenajate pentru transportul public de călători.
Art.35.-Este interzisă oprirea autovehiculelor sau convoaielor cu depășirea masei totale și/sau a
dimensiunilor maxime admise prin lege pe sectoare de drum unde este afectată fluența traficului: poduri,
pasaje, pante, sectoare îngustate datorită unor lucrari, în curbe sau pe sectoare fără vizibilitate.
Art.36.-(1) Oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor care efectuează transport public județean,
interjudețean sau internațional de călatori prin servicii regulate și transport regulat special de calatori se
poate face numai în parcările special amenajate.
(2) Autovehiculele care efectuează transport public local de călători au obligația să oprească numai în
stațiile special amenajate si semnalizate unitar de către administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere.
Art.37.-Operatorii de transport și taximetriștii independenți care desfașoară activitate de transport persoane
în regim de taxi, au obligația să respecte amplasamentul stațiilor de așteptare TAXI în orașul Ianca,
stabilite prin hotarare de consiliul local.
Art.38.-(1) Parcarea autovehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop,
semnalizate prin indicatoare și/sau marcaje. În aceste locuri vehiculele vor trebui așezate unul lângă altul,
conducătorii lor având obligația să respecte și celelalte reguli stabilite pentru staționare.
(2) Locurile de parcare semnalizate și marcate corespunzator, destinate persoanelor cu handicap, vor fi
folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă de handicap și
care au aplicat în colțul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Este interzisă folosirea oricăror dispozitive sau altor mijloace care îngrădesc accesul în locurile de
parcare, indiferent de categoria din care face parte parcarea respectivă (parcare de reședință, parcare
publică cu plată sau fără plată, parcare închiriată instituțiilor de interes public).
CapitoluI.VII - Ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculclor
Art.39.-Autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe raza orașului Ianca, vor fi ridicate și transportate de
către operator pe un loc stabilit de către serviciul public de administrare a parcărilor.
Art.40.-În cazul autovehiculelor abandonate, operatorul de parcare va soma în scris pe proprietarul sau
deținatorul legal al vehiculului abandonat, cerandu-i să iși ridice vehiculul abandonat pe domeniul public
sau privat, în termen de 5 zile.

Capitolul VIII - Contravenții și sancțiuni
Art.41.-Constituie contravenție următoarele fapte:
1)-pentru parcările cu plată:
a)-parcarea autovehiculelor fără a deține tichet;
b)-parcarea necorespunzatoare care are ca efect blocarea utilizării parcărilor de alte autovehicule;
c)-distrugerea platformei prin scurgeri de ulei;
d)-refuzul de a plăti taxa de parcare;
e)-refuzul de a plăti taxa de parcare în cazul depășirii timpului de staționare achitat;
f)-ocuparea locurilor de parcare destinate vehiculelor speciale destinate persoanelor cu handicap;
g)-abandonarea vehiculelor în spațiul de parcare cu plată ;
2)-pentru parcările de reședință:
a)-ocuparea unui alt loc decât cel închiriat;
b)-tulburarea folosinței parcărilor de reședință;
c)-necurățarea parcărilor de către chiriaș;
d)-distrugerea plalformei ;
Art.42.-Faplele prevazute la art. 41 se sancționează cu amendă contravențională astfel :
a)-parcări cu plată: pentru contravențiile prevăzute la art.41 alin.(1), se va proceda la blocarea roților și
sancționarea contravențională cu amendă cuprinsă între 25 lei și 50 lei;
b)-parcări de reședință: pentru contravențiile prevăzute la art.41 alin.(2), amenda va fi între 20 lei și 40 lei.
Art.43.-Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către Primarul orașului Ianca sau împuterniciții
acestuia (reprezentanții operatorului de parcare) și Poliția Locală, cu respectarea prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.49
din 31 mai 2018
privind: aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru
realizarea în comun de activităţi,
proiecte
și servicii în IANCA
domeniul tehnologiei informației și
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
comunicațiilor.
Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.420544/18.05.2018 a Serviciului de Telecomunicații Speciale-U.M. 0651 Brăila, prin
care se propune încheierea unui protocol de colaborare care să conducă la asigurarea de servicii în
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru autoritățile și instituțiile publice de pe raza
orașului Ianca;
►dispozițiile art.1, art.4 alin.(1) și art.11 lit.a) și k) din Legea nr.92/1996 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul administratorului rețelei electronice a comunității
locale, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) şi alin.7 lit.a), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă Protocolul de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru
realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Se aprobă finanțarea din bugetul local, în limita sumei de 40 mii lei, a lucrărilor de
realizare a unei rețele metropolitane de fibră optică pe traseul prevăzut în Planul de situație, parte
integrantă din Protocolul de colaborare.
(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură autorităților și instituțiilor publice, în limita
resurselor proprii deţinute, serviciile prevăzute la pct.2.2.2. din Protocolul de colaborare, fără
costuri suplimentare pentru beneficiari.
Art.3.-Se împuterniceşte domnul Fănel George CHIRIȚĂ-primarul oraşului Ianca, să semneze
Protocolul de colaborare în forma aprobată potrivit art.1.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică şi celor interesați prin grija
secretarului şi a administratorului rețelei electronice a comunității locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administrației
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chirița – primarul orașului Ianca, în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru
realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor.
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 documentația anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.420544/18.05.2018, Serviciul de Telecomunicații Speciale-U.M. 0651 Brăila ne-a propus
dezvoltarea relațiilor de colaborare, concretizate prin încheierea unui protocol care să conducă la asigurarea
de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru autoritățile și instituțiile publice de pe
raza orașului Ianca;
În acest sens, un prim pas îl constituie realizarea unei rețele metropolitane de fibră optică, pe traseul
prevăzut în Planul de situație-parte integrantă din Protocolul de colaborare, având ca scop final asigurarea
fără costuri din partea instituției noastre, a serviciilor de comunicații conform articolului 2.2.2 din protocol
pentru toate autoritățile și instituțiile publice situate pe acest traseu, enumerate de altfel, dar nu limitativ, în
Planul de situație amintit mai sus;
După cum puteți constata din documentația anexată, contribuția noastră este aceea de a finanța lucrările
de realizare a rețelei, scop în care am propus și rectificarea bugetului local pentru alocarea sumei de 40 mii
lei, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura fără costuri din partea instituției noastre, cum
spuneam, serviciile de comunicații, administrarea echipamentelor, consultanță și asistență tehnică, conform
articolului 2.2.2 din Protocol;
Având în vedere experiența Serviciului de Telecomunicații Speciale în derularea unor proiecte de
colaborare cu autoritățile și instituțiile statului, apreciez că acest protocol vine să rezolve în mod eficient și
pentru orașul nostru problemele legate de crearea unei infrastructuri proprii în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor, care în timp va aduce economii substanțiale bugetului local din moment ce
finanțăm în continuare cheltuielile de comunicații și Internet la unitățile de învățământ, spital, unitatea de
asistență medico-socială, poliție locală, etc.;
Altfel spus, acest Protocol de colaborare devine și un instrument de dezvoltare locală, care să accelereze
reușita rezultatelor pe care părțile le-ar putea obține mai greu prin acțiuni separate, motiv pentru care vă rog
să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată;
Vă mulțumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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Anexa la HCL nr.49/31.05.2018
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
Nr. _________din _____________

Protocol
de colaborare privind realizarea în comun de activităţi, servicii,
proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia
informației și de comunicații
În temeiul prevederilor:
-

Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

părţile:
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, str.
Splaiul Independenţei, nr. 323 A, reprezentat legal prin Director, general-locotenent
inginer IONEL-SORINEL VASILCA, denumit în continuare STS,
şi
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA, cu sediul în Ianca, str. Calea
Brăilei, nr. 27, reprezentat legal prin împuternicit, domnul Chiriță Fănel George, având
funcția de Primar, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte
au convenit încheierea prezentului protocol.
Art. 1 Definiţii
Resurse – orice bun sau serviciu cu valoare financiară pentru oricare dintre părţi;
Confidenţialitate – proprietatea ca informaţia să nu fie făcută disponibilă sau divulgată
persoanelor, entităţilor sau proceselor neautorizate;
Art. 2 Obiectul Protocolului
2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie cooperarea Beneficiarului cu STS, fără a
constitui o nouă persoană juridică, pentru realizarea în comun de activități, servicii,
proiecte și alocarea reciprocă de resurse, care să conducă la asigurarea de servicii de
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tehnologia informației și de comunicații, necesare desfășurării activităților curente
specifice fiecărei părți.

2.2. Aportul părţilor
2.2.1. Aportul Beneficiarului:
Să permită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de a utiliza cu titlu gratuit
infrastructura proprie de fibră optică pentru a cărei realizare și dezvoltare viitoare STS
asigură serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate. Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale va putea asigura astfel conectarea altor instituţii publice la
reţelele administrate de STS şi la serviciile de comunicaţii de date furnizate de STS
conform legii.
2.2.2. Aportul STS:
Să asigure, în limita resurselor proprii deţinute şi în conformitate cu solicitările
primăriei:
- servicii de comunicaţii securizate de arie extinsă, de tip Intranet VPN;
- servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului
(interconectare);
- administrare tehnică a echipamentelor;
- servicii Internet;
- servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de
comunicaţii ale Beneficiarului, inclusiv pentru proiectul privind realizarea
infrastructurii de comunicaţii de date a Beneficiarului, pe suport de fibră optică;
Art. 3 Proceduri de Lucru
3.1 Modalitatea de furnizare a serviciilor va fi stabilită de comun acord, prin proiecte
tehnice stabilite de către părți sau orice alte documente similare.
3.2 În baza prezentului protocol, părțile vor încheia proceduri pentru îndeplinirea
obiectului protocolului, documente în care se vor stabili toate detaliile privind:
- procedura de lucru pentru fiecare proiect în parte;
- etapele de implementare ale proiectului;
- alte detalii dacă este cazul.
Art.4 Durata Protocolului
4.1. Protocolul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil
până la sfârşitul anului în curs, urmând a se prelungi automat pe perioade succesive de
câte un an, în cazul în care niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte voinţa sa de
încetare a acestuia.
4.2. Durata de valabilitate a prezentului Protocol se va prelungi de drept, cu aceeaşi
perioadă şi în aceleaşi condiţii, fără a mai fi nevoie de încheierea unui act adiţional,
dacă nicio parte nu-şi manifestă expres şi în scris intenţia de încetare a protocolului, cu
cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei acestuia.
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Art. 5 Integralitatea Protocolului şi amendamente
5.1. Părţile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentului Protocol, de a conveni
modificarea prevederilor acestuia prin act adiţional semnat de ambele părţi, actul
adiţional devenind parte integrantă a Protocolului.
Art. 6 Încetarea Protocolului
6.1. Prezentul Protocol încetează:
- conform prevederilor art. 4;
- înainte de termen, prin acordul părţilor;
- prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor
asumate prin prezentul protocol.
6.2. Încetarea protocolului, în oricare din situaţiile menţionate, nu va avea nici un efect
asupra obligaţiilor deja scadente ale părţilor.
Art. 7 Forţa Majoră
7.1. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
7.2. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
7.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Protocol, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
7.4. Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
7.5. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
7.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 3 (trei) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin
drept a prezentului Protocol, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
Art. 8 Confidenţialitate
8.1 Părţile au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe perioada
derulării prezentului protocol și să nu divulge informații care au legătura cu acesta fără
acordul celeilalte părți.
Art. 9 Comunicări
9.1. Orice comunicare între părţi trebuie să fie transmisă în scris.
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât şi la
momentul primirii.
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9.3. Comunicările între părţi privind informaţii neclasificate se pot face şi prin telefon, fax
sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a comunicării.
Art. 10 Dispoziţii Finale
Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte, ambele având aceeaşi forţă juridică.

SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII
SPECIALE

ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL

DIRECTORUL SERVICIULUI DE
TELECOMUNICAŢII SPECIALE
General-locotenent

PRIMAR
Chiriță Fănel George

inginer IONEL-SORINEL VASILCA
PRIM ADJUNCT AL DIRECTORULUI
SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII
SPECIALE
General de brigadă

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Turcu Georgiana

inginer IONEL-SORIN BĂLAN
ADJUNCT TEHNIC AL DIRECTORULUI
SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII
SPECIALE
General de brigadă
inginer MĂDĂLIN-VIRGIL MIHAI

CONSILIER JURIDIC
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Predescu Dorina

RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Roșca Stănel George, administrator IT al Rețelei Electronice a Comunității Locale,
supun atenției domnului primar și consiliului local următoarele aspecte ce țin de Protocolul de colaborare cu
Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru realizarea în comun de activități, proiecte și servicii în domeniul
tehnologiei informației și comunicațiilor:
➢
Rețeaua metropolitană de fibră optică care se dorește a fi realizată va aduce în timp
numeroase beneficii autorităților și instituțiilor publice locale, mergând de la securitatea, rapiditatea și
permanența informațiilor și până la realizarea de economii substanțiale la bugetul local, economii care vor
depăși cu mult, foarte mult, investiția minimală făcută acum;
➢
Prin adresa Instituției Prefectului nr.2968/21.03.2017 ni se aducea la cunoștință obligațiile
pe care le avem pentru aplicarea prevederilor pct.101 din Normele metodologice de aplicare a Codului
Fiscal, aprobate prin H.G.nr.1/2016, în vederea realizării schimbului de informații dintre organele fiscale
locale si organele competente privind înmatricularea/radierea mijloacelor de transport, obligații care
presupun achiziționarea unui ruter și asigurarea unei bucle de tip VPN nivel 2 prin închirierea de la terți
operatori. Asta înseamnă cheltuieli lunare între 100 și 400 euro + TVA, funcție de operator, ori după înființarea
rețelei metropolitane dispar aceste costuri pentru că Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură gratuit
funcționarea ei;
➢
Apoi, dispar în totalitate cheltuielile lunare cu Internetul la toate instituțiile publice din orașul
Ianca, inclusiv cele la care se asigura finanțarea din bugetul local, respectiv unitățile de învățământ, U.A.M.S.
și D.S.P.
➢
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, ca în prezent primește accesul
la informații printr-o conexiune radio, care nu oferă întotdeauna fidelitate și fiabilitate, va fi și el conectat la
această rețea care-i va asigura comunicațiile radical îmbunătățite și, bineînțeles, vor dispărea cheltuielile
actuale;
➢
Prin această rețea va fi posibilă conectarea și accesul Poliției Locale la informațiile Poliției
statale, care-i vor fi utile la soluționarea cazurilor cu care se confruntă pe linia asigurării ordinii publice;
➢
Orice alte servicii, declarațiile de venituri, orice interconectare cu instituțiile statului vor fi
realizate mult mai ușor prin această rețea, care va fi funcțională indiferent de capriciile naturii, pe viscol,
vijelii, ploi torențiale, arșiță, cutremur sau alte situații de urgență;
➢
În fine, pe viitor, orice altă obligație legală care presupune conectarea la o anumită rețea se
va face fără costuri în cazul tuturor instituțiilor publice.
Așadar, acest Protocol de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale este cât se poate de
bine venit, pentru că el nu aduce decât beneficii în viitor.

21 mai 2018

ADMINISTRATOR IT R.E.C.L.
Roșca Stănel George

DOMNULUI PRIMAR ȘI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

