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

D I S P O Z I Ţ I A Nr.197
din 10 mai 2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 20 mai 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 20 mai 2021, ora 1500,
care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul obligatoriu al măștii
sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1.-Prezentarea de către secretarul general a Încheierii pronunțate în Camera de Consiliu a Judecătoriei
Făurei, în Dosarul nr.986/228/27.04.2021, privind validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului
Buzea Daniel, urmată de depunerea jurământului;
2.-Proiect de hotărâre nr.34 privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar
3.-Proiect de hotărâre nr.35 privind actualizarea indicatorilor economici ai proiectului «Investiții de răspuns
la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea
desfășurării activităților școlare»;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă;
4.-Proiect de hotărâre nr.36 privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286
mp, precum și a construcției C6 în vederea demolării, aflate în administrarea Liceului Teoretic «Constantin
Angelescu» din orașul Ianca-str.Calea Brăilei nr.167, în scopul realizării proiectului «Construire Bază SportivăTip 1»;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă;
5.-Diverse.
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația https://
web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 17 mai 2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 18 mai 2021-ora 1500.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de internet,
la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.34
din 20 mai 2021
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna
mai 2021.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20
mai 2021;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Emilian GROZEA este ales președinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna mai 2021, care va semna hotărârile adoptate
în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

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

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca pentru luna mai 2021.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii
săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului
şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și
schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;
De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca
președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea
alfabetică), urmează ca domnul consilier Emilian GROZEA să fie ales președinte de ședință
pentru luna mai 2021.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

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

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

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.35
din 20 mai 2021
privind: actualizarea indicatorilor economici ai proiectului «Investiții de răspuns la pandemia cu
coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării
activităților școlare».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 mai
2021;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local Nr.84/12.11.2020 privind aprobarea proiectului «Investiții de
răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în
vederea desfășurării activităților școlare», precum și a cheltuielilor aferente acestuia, promovat
în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 4 - Creșterea
gradului de utilizare a Internetului;
►Adresa nr.73-233t/nC/06.05.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României, prin care
suntem înștiințați că cererea de finanțare a proiectului «Investiții de răspuns la pandemia cu
coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării
activităților școlare» a fost selectată pentru contractare, sub condiția aprobării noilor indicatori
economici ai proiectului și actualizării unor documente aferente cererii de finanțare;
►Referatul nr.14092/10.05.2021 al compartimentului pentru promovarea proiectelor cu
finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia trebuie
adoptată hotărârea consiliului local pentru actualizarea/aprobarea noilor indicatori economici ai
proiectului în structura prezentată în adresă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
comunicării acesteia;
►dispozițiile art.23, art.41-42, art.44 și art.82 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se actualizează indicatorii economici ai proiectului «Investiții de răspuns la
pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea
desfășurării activităților școlare», promovat în cadrul Programului Operațional Competitivitate,
Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Obiectiv specific 4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, după cum
urmează:
a.-Valoarea totală a Proiectului.......................................................................3.201.749,57 lei;
b.-Valoarea totală eligibilă a Proiectului..........................................................3.151.749,57 lei;
c.-Valoarea eligibilă nerambursabilă...............................................................3.088.714,58 lei;
d.-Valoare FEDR............................................................................................2.678.987,14 lei;
e.-Valoare Bugetul Statului................................................................................409.727,44 lei;
f.-Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului U.A.T.Oraș Ianca.................................63.034,99 lei;
g.-Rata de co-finanțare.....................................................................................................98%;
h.-Valoarea ne-eligibilă a Proiectului...................................................................50.000,00 lei;
(2) Bugetul defalcat al proiectului pe fiecare cheltuială, pentru verificare rezonabilitate prețuri,
este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata derulării proiectului
«Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de
echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare» pentru implementarea acestuia în
condiții optime, se vor asigura de asemenea din bugetul orașului Ianca.
Art.3.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul Orașului Ianca să semneze
actele necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T.Oraș Ianca.
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor interesate și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.nr.35/20.05.2021
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: actualizarea indicatorilor economici ai proiectului «Investiții
de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de
echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare».
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:
Vă amintiți că prin Hotărârea Consiliului Local Nr.84/12.11.2020 s-a aprobat promovarea
proiectului «Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea
de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare», precum și a cheltuielilor aferente
acestuia, promovat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2
Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv
specific 4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului;
Vă spuneam atunci că pe data de 19.10.2020 a fost publicat Ghidul solicitantului în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC-Secţiunea E- Educație, Apel 2 de
proiecte, cu depunerea cererilor de finanțare începând cu data de 2 noiembrie 2020;
De asemenea, vă mai spuneam că depunerea cererilor de finanțare pentru acest proiect se
face după principiul primul venit-primul servit, iar depunerea cererii încă din primele zile ar avea
șanse mai mari de reușită în procesul de aprobare, ceea ce s-a și întâmplat;
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Prin adresa nr.73-233t/nC/06.05.2021, Autoritatea pentru Digitalizarea României din
cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a înștiințat că cererea de finanțare
a proiectului «Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin
achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare» a fost selectată
pentru contractare, sub condiția aprobării noilor indicatori economici ai proiectului în structura
din adresă, precum și actualizarea unor documente aferente cererii de finanțare;
Detaliile proiectului se regăsesc Referatul nr.14092/10.05.2021 al compartimentului
pentru promovarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, potrivit căruia trebuie adoptată hotărârea consiliului local pentru
actualizarea/aprobarea noilor indicatori economici ai proiectului în structura prezentată în
adresă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia;
Prin urmare, având în vedere motivațiile și fundamentările de mai sus, vă rog să fiți de
acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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PROIECT
H O TDE
Ă RFOND
ÂREA
Nr.36 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ
FUNCIAR
din 20 mai 2021
privind: propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, precum și a construcției
C6 în vederea demolării, aflate în folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării
proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157,
județul Brăila».
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 mai 2021;
Având în vedere:
►adresa nr.9275/05.06.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul
Companiei Naţionale de Investiţii, potrivit căreia una din condițiile asumate de către Guvernul României pentru
organizarea la București a unor meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal, în
dosarul de candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea unor
terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis prin adresa nr.1475/10.04.2019 un
număr de 175 de amplasamente certe, printre care și orașul Ianca selectat în urma corespondenței realizate
cu autoritățile în cauză și a inspectării locației propuse;
►adresa nr.18675/15.10.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., potrivit căreia obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă
TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila» a fost introdus pe Lista sinteză
a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin ordinul M.D.R.A.P. nr.2833/09.10.2019, fapt care a
implicat predarea imediată a amplasamentului și asigurarea celorlalte condiții pentru realizarea obiectivului;
►Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului
constituit din teren în suprafață de 14.286 mp, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții Proiect tip - «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167,
Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»;
►adresa transmisă prin poșta electronică, cu nr.4076/26.01.2021, de către compartimentul de avizare și
asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul C.N.I., potrivit
căreia s-a pus în discuție posibilitatea obținerii avizului conform al Ministerului Educației pentru desființarea
construcțiilor și schimbarea destinației terenului în cauză;
►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile Procedurii
de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul
M.E.N.C.S. nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare;
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►acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pentru schimbarea
destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, precum și a construcției C6 în vederea demolării, în scopul
realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4Parcela 157, județul Brăila»;
►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, precum și a construcției
C6 în vederea demolării, aflate în folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca, în
scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal
4, Parcela 157, județul Brăila», care va fi utilizată de către comunitate și unitatea de învățământ.
(2) Terenul și construcția prevăzute la alin.(1) fac parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.75831,
Cvartal 4-Parcela 157, evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al
orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul urmând
a fi împrejmuit cu intrare separată în cadrul proiectului.
(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale terenului și construcției sunt prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Schimbarea destinaţiei terenului și construcției prevăzute la art.1 se face doar cu avizul conform
al Ministerului Educaţiei, care va fi solicitat prin grija primarului.
(2) Pe perioada stabilită în avizul conform, terenul în suprafață de 14.286 mp își păstrează apartenența la
domeniul public al orașului Ianca administrat de Consiliul Local, urmând regimul juridic al proprietății publice
prevăzut de lege.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/ 2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață
de 14.286 mp, precum și a construcției C6 în vederea demolării, aflate în folosința Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază
Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, județul
Brăila».

În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiilor de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Pentru consilierii locali care sunt la primul mandat, trebuie să informez că Direcția InvestițiiDepartamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii, ne-a
adus la cunoștință, prin adresa nr.9275/05.06.2019, că prin H.G. nr.1093/2013 s-a declarat de
interes public și de importanță națională Campionatul European de Fotbal 2020, amânat
pentru 2021, precum și organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului Final;
În același timp, una din condițiile asumate de către Guvernul României în dosarul de
candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea
unor terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis Companiei
Naționale de Investiții, prin adresa nr.1475/10.04.2019, un număr de 175 de amplasamente
certe, printre care și orașul Ianca selectat în urma corespondenței realizate cu autoritățile în
cauză și a inspectării locației propuse;
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După care, prin adresa nr.18675/15.10.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport,
Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., ne-a
comunicat că obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea
Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila» a fost introdus pe Lista sinteză a
subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin ordinul M.D.R.A.P. nr.2833/09.10.2019,
fapt care a implicat predarea imediată a amplasamentului și asigurarea celorlalte condiții
pentru realizarea obiectivului;
În aceste condiții, prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 s-a aprobat punerea
la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania
Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului constituit din teren în suprafață de
14.286 mp, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
Proiect tip - «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal
4-Parcela 157, județul Brăila»;
În fine, prin adresa nr.4076/26.01.2021, transmisă prin poșta electronică de către
compartimentul de avizare și asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport,
Învățământ și Cultură din cadrul C.N.I., în etapele premergătoare aprobării proiectului s-a pus
în discuție posibilitatea obținerii avizului conform al Ministerului Educației pentru desființarea
construcțiilor și schimbarea destinației terenului în cauză, asta pentru că baza sportivă va fi
folosită și de către comunitate, nu numai de către unitatea de învățământ;
Prin urmare, pentru respectarea dispoziţiilor art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, coroborate cu prevederile Procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S.
nr.5819/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea
prezentei hotărâri în forma propusă, ca primă etapă în procesul amintit mai sus.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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Nr.14246/13.05.2021

MEMORIU JUSTIFICATIV
Având în vedere proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în
suprafață de 14.286 mp, precum și a construcției C6 în vederea demolării, aflate în folosința Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1 în
Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 157, Județul Brăila», Primarul și Secretarul
General al Orașului Ianca supun atenției Inspectoratului Școlar Județean Brăila și Ministerului
Educației, următoarele:
1.-Prin adresa nr.9275/05.06.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură
din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.”-S.A. ne-a adus la cunoștință că prin H.G. nr.1093/
2013 s-a declarat de interes public și de importanță națională Campionatul European de Fotbal 2020,
amânat ulterior pentru anul în curs, precum şi depunerea candidaturii României pentru organizarea
la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final;
2.-În același timp, una din condițiile asumate de către Guvernul României în dosarul de
candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea unor
terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis Companiei Naționale de
Investiții, prin adresa nr.1475/10.04.2019, un număr de 175 de amplasamente certe, printre care și
orașul Ianca-selectat în urma corespondenței realizate cu autoritățile în cauză și a inspectării locației
propuse;
3.-După care, prin adresa nr.18675/15.10.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport,
Învățământ și Cultură ne-a comunicat că obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă TIP 1 în
Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila» a fost introdus pe Lista
sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin Ordinul nr.2833/09.10.2019 al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, fapt care implică predarea ca atare a
amplasamentului concomitent cu angajamentul privind asigurarea celorlalte condiții/utilități pentru
realizarea obiectivului;
4.-Ca urmare a celor menționate anterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/ 31.10.2019 s-a
aprobat punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin

Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului constituit din teren în suprafață de
14.286 mp, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip
- «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157,
Județul Brăila»;
5.-Apoi, prin adresa nr.4076/26.01.2021, transmisă prin poșta electronică de către
Compartimentul de avizare și asistență juridică al Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ
și Cultură din cadrul C.N.I., în etapele premergătoare aprobării proiectului, s-a pus în discuție
posibilitatea obținerii avizului conform al Ministerului Educației pentru desființarea construcției C6 și
schimbarea destinației terenului în cauză, asta pentru că viitoarea bază sportivă va fi folosită și de
către comunitate, nu numai de către unitatea de învățământ;
6.-În replică, prin scrisoarea nr.13613/20.04.2021, am încercat să susținem că nu ar fi totuși
necesară schimbarea destinației terenului pe care se va construi baza sportivă, pentru că în fapt
destinația rămâne aceeași, doar că se modernizează terenul de sport existent. Poate că pentru
Compania Națională de Investiții argumentele noastre ar fi fost oarecum îndestulătoare, însă în urma
convorbirilor telefonice avute cu persoanele abilitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila
și Ministerului Educației, s-a concluzionat că este totuși necesar avizul conform pentru schimbarea
destinației, tocmai pentru faptul că noua bază sportivă va folosită și de către comunitate, nu numai de
către unitatea de învățământ;
7.-Terenul în suprafață de 14.286 mp face parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.75831,
Cvartal 4-Parcela 157, evidențiat la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public al orașului Ianca, atestat prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare,
amplasamentul urmând a fi împrejmuit cu intrare separată în cadrul proiectului;
8.-În ceea ce privește Construcția C6 evidențiată în Cartea Funciară Nr.75831, ca fiind existentă
pe terenul propus pentru realizarea proiectului, facem următoarele precizări:
►așa cum se arată și în adresa nr.2119/13.05.2021 privind acordul Consiliului de Administrație
al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» pentru schimbarea destinației, Construcția C6 a avut cu
mult timp în urmă rolul de a adăposti în exterior fosta centrala termică pe păcură a internatului școlar,
fiind construită din tablă și alte materiale ușoare, construcție care s-a autodemolat în timp pentru că
din anul 2009 centrala termică a fost dezafectată, fiind înlocuită cu una pe gaze naturale în interiorul
clădirii internatului școlar, însă până la această dată nu s-au făcut demersuri pentru radierea
construcției din evidența imobiliară;
►de altfel, acest fapt a fost constatat și de către comisia specială pentru identificarea clădirilor
edificate/demolate fără autorizație de construire/desființare, în scopul înregistrării/radierii acestora
în/din evidențele fiscale și registrele agricole, constituită prin Dispoziția Primarului nr.131/02.03.2016
în conformitate cu dispozițiile art.461 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, respectiv ale pct.54, 55 și 57 lit.g) ale Titlului IX-Secțiunea 6Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor din Normele metodologice aprobate prin
H.G.nr.1/2016; în acest scop a fost întocmit Procesul verbal de constatare 14130/11.05.2021;
9.-Așa cum a precizat și conducerea Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», confirmăm la
rândul nostru că nu au existat vreodată solicitări din partea altor unităţi de învăţământ pentru terenul
în cauză sau pentru această clădire și că de la data edificării ei și până la data autodemolării unitatea
de învățământ a beneficiat de fonduri structurale sau alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea
vreunui proiect de modernizare a acelei construcții, care s-ar afla în curs de implementare sau s-a
implementat și se află în perioada de monitorizare, ceea ce nu ar fi permis schimbarea destinației ei
pe timpul monitorizării;
10.-Potrivit rețelei școlare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.4/30.01.2020 pentru anul
de învățământ 2020-2021, pe baza Avizului conform nr.263/16.01.2020 al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila, în Orașul Ianca funcționează Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› cu un număr
de 963 elevi și preșcolari în toate ciclurile și Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› cu un număr de
569 elevi în toate ciclurile, fiecare unitate având la această dată spații excedentare pentru baza
materială a învățământului, asta și pe fondul scăderii drastice a numărului de copii/elevi din ultimii ani
din orașul Ianca și localitățile limitrofe;
11.-Terenul pe care se propune realizarea obiectivului nu a fost naționalizat sau preluat abuziv,
nu au făcut și nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de
restituire în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini așa cum reiese și din Cartea Funciară și nu face
obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând parte permanent din domeniul
public al orașului Ianca.
Având în vedere că noua destinație propusă pentru terenul în suprafață de 14.286 mp se
încadrează în prevederile art.3 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi
condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Științifice nr.5819/2016, schimbarea destinației acestuia se poate face pe o perioadă de 20
ani-potrivit art.4 lit.b) din Procedură.
P R I M A R,

SECRETAR GENERAL,

Ing. FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

Jr. Alexandru STERIAN

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

la H.C.L. Nr.36/20.05.2021
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR Anexă
PRIMAPRIMA

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI ȘI TERENULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Construcția C6 evidențiată în Cartea Funciară Nr.75831, ca fiind existentă pe terenul
propus pentru realizarea proiectului «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în Orașul Ianca,
str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila», a avut rolul de a adăposti în
exterior fosta centrala termică pe păcură a internatului școlar, fiind construită din tablă și alte
materiale ușoare, construcție care s-a autodemolat în timp pentru că din anul 2009 centrala
termică a fost dezafectată și înlocuită cu una pe gaze naturale în interiorul clădirii internatului
școlar, însă până la această dată nu s-au făcut demersuri pentru radierea acesteia din evidența
imobiliară.
De altfel, acest fapt a fost constatat și de către comisia specială pentru identificarea
clădirilor edificate/demolate fără autorizație de construire/desființare, în scopul înregistrării/
radierii acestora în/din evidențele fiscale și registrele agricole, constituită prin Dispoziția
Primarului nr.131/02.03.2016-emisă în conformitate cu dispozițiile art.461 alin.(7) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale pct.54,
55 și 57 lit.g) din Titlul IX-Secțiunea 6-Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea
clădirilor din Normele metodologice pentru aplicarea Codului Fiscal aprobate prin H.G.nr.1/
2016. În acest scop comisia specială a întocmit Procesul verbal de constatare nr.14130/
11.05.2021.
Terenul în suprafață de 14.286 mp, propus ca amplasament pentru realizarea obiectivului,
face parte din imobilul înscris în Cartea Funciară Nr.75831, Cvartal 4-Parcela 157, evidențiat
la poziția nr.203 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ianca, atestat
prin H.G. Nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul urmând a fi
împrejmuit cu intrare separată în cadrul proiectului.
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Terenul nu a fost naționalizat sau preluat abuziv, nu au făcut și nu face obiectul unor cereri
de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de restituire în temeiul actelor normative
cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care reglementează regimul juridic al
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, nu este grevat de sarcini așa cum reiese și din Cartea Funciară și nu face obiectul
vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând parte permanent din domeniul
public al orașului Ianca, având următoarele vecinătăți:
la Nord - Proprietar particular Ungureanu Stela;
la Sud - Construcțiile C1, C2, C4 și C7-Corpul principal cu sala de sport al Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», fostul Internat școlar și Gimnaziul, cu terenul aferent;
la Est - Str. Viilor;
la Vest - Proprietari particulari Dogărescu Marcel și Gheorghe Neculai.

SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR
Ing. MIOARA DOGĂRESCU
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