
D I S P O Z I Ţ I A Nr.392
din 22 mai 2017

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31 mai 2017.

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.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 31 mai 2017, ora
1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului din domeniul privat al
orașului Ianca, având numărul cadastral 74207, înscris în cartea funciară 74207 U.A.T. Ianca, precum
și organizarea licitației publice pentru închirierea acestora în scopul realizării unor obiective economice;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/23.02.2017 și respingerea

cererii S.C.CIPRI COM SRL de prelungire a termenului de concesiune a terenului din domeniul public al
orașului, care a făcut obiectul Contractului nr.13135/08.01.2007;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
4.-Proiect de hotărâre pentru actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de

protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi privat

al oraşului Ianca administrate de consiliul local;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de închiriere a sălii de sport din cadrul Campusului

Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
7.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe

ordinea de zi pe data de 29 mai 2017, 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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.44
din 31 mai 2017

privind: aprobarea dezlipirii în trei loturi a terenului din domeniul privat al orașului Ianca,
înscris în cartea funciară 74207 U.A.T. Ianca, precum și organizarea licitației publice pentru
închirierea acestora în scopul realizării unor obiective economice.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
mai 2017;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.23 lit.e), art.132 alin.(1) și art.135 din Regulamentul de avizare,

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul
A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.555 alin.(1) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată,
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;

►cererile unor persoane pentru închirierea de terenuri în scopul realizării unor
obiective economice;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
documentația de carte funciară pentru dezlipirea imobilului, 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în trei loturi a terenului din domeniul privat al orașului
Ianca în suprafață totală de 7.721 mp, situat în orașul Ianca, str. Viilor, cvartal 27, parcela
1366, având numărul cadastral 74207, înscris în cartea funciară 74207 U.A.T. Ianca, după
cum urmează:

a)- Lotul nr.1, având suprafața de 3.861 mp, număr cadastral 75977;
b)- Lotul nr.2, având suprafața de 1.930 mp, număr cadastral 75978;
c)- Lotul nr.3, având suprafața de 1.930 mp, număr cadastral 75979;
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(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului este prevăzută în Planul de amplasament
şi delimitare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de realizarea înscrisului autentic și finalizarea lucrării
cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), se suportă din bugetul local.

Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea pe o perioadă de 10
ani a loturilor nr.1-3 în scopul realizării unor activități economice.

(2) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 0,8 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.

(3) 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. Pentru
neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit
legii pentru creanţele bugetare.

(4) 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 200 lei, iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
chiriei pe un an.

(5) Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2,
care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.3.-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.

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

2/2



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 dezmembrării în trei loturi a terenului din
domeniul privat al orașului Ianca, având numărul cadastral 74207, înscris în cartea funciară
74207 U.A.T. Ianca, precum și organizarea licitației publice pentru închirierea acestora în
scopul realizării unor obiective economice.

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:

În zona fostei CAP Ianca, str. Viilor, cvartal 27, parcela 1366, există un teren disponibil
în suprafață de 7.721 mp, cu numărul cadastral 74207, înscris în cartea funciară 74207
U.A.T. Ianca, având categoria de folosință curți-construcții;

Acest teren a fost solicitat cu ceva timp în urmă de o societate comercială pentru
înființarea unui parc auto, însă totul a rămas la stadiul de intenție și terenul a rămas
neutilizat;

Acum, avem cereri de la persoane care doresc să realizeze anumite obiective
economice, unele chiar cu finanțare nerambursabilă, însă pe suprafețe cu mult mai mici
decât cea a terenului existent, de aici și necesitatea dezmembrării/dezlipirii acestui teren în
trei loturi, conform numărului de cereri;

Aşadar, odată cu aprobarea dezmembrării terenului, propunem și organizarea licitației
publice pentru închirierea celor trei loturi, astfel încât să creăm posibilitatea solicitanților de
a intra cât mai repede în posesia terenurilor și promovarea proiectelor.

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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



                                                                                                               ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 44 /2017 

 

CAIET DE SARCINI 

privind inchirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 

7721mp situat în  intravilanul oraşului Ianca, în scopul realizării unor obiective economoce 

 

 

  1.Informaţii generale privind obiectul inchirierii: 

1.1. Obiectul inchirierii îl constituie terenul intravilan în suprafaţă de : Lotul nr.1-3861 mp,Lotul nr.2-1930 mp 

Lotul nr.3-1930 mp, situat în str.Viilor cvartal 27,parcela 1366 ,oraş Ianca, judeţul Brăila; 

        - terenul este în domeniul privat 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 obţină 

autorizaţia de construire şi să înceapă lucrările de execuţie pentru obiectivul propus. 

1.4. Chiriasul este obligat să-şi întreţină în bune condiţii imobilele construite, precum şi desfăşurarea activităţii pe 

toată durata desfăşurării inchirierii; 

1.5. Este interzisă subinchirierea terenului; 

1.6. Durata inchirierii este de 10 de ani,cu drept de prelungire in condiţiile legii; 

1.7. Chiria minimă este de 0,80 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 10 de ani, in conformitate cu O.U.G. 54/2006 şi 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 certificatul de urbanism si autorizaţia de construire. 

4.2. Lucrările de execuţie a construcţiei vor fi începute în maxim 6 luni de la data încheierii contractului de 

inchiriere şi se vor executa în maxim 12 luni de la data începerii lucrărilor. 

4.3. Contravaloarea lucrărilor de proiectare, avizare, autorizare şi construire se suportă în totalitate de chirias. 

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 

si cele ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de el, gratuit şi libere de orice sarcini. 

5.1.2 Chiriasul va prezenta din partea Administraţiei Financiare Ianca dovada eliberării de orice sarcini a terenului 

după care, între proprietar şi chirias, se va întocmi un proces verbal de predare a terenului cât şi a eventualelor 

bunuri dobândite pe perioada inchirierii. 

5.2 Încetarea inchirierii  prin răscumpărare 

5.2.1 Pentru cazurile de interes public, inchirierea poate fi răscumpărată, proprietarul asigurând despăgubirea 

corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată si efectivă. Cazul de interes public se 

probează prin acte autentice emise de autoritatea orăşenească sau prin  Hotărâre a Guvernului/Consiliului 

Judeţean. 

5.2.2 Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării, urmează a se adresa instanţei de judecată 

competente. 

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 la obiectivul de investiţii 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 După inchiriere, realizarea obiectivului de investiţii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat şi 

aprobat,precum şi a autorizaţiei de construire emisă de organele competente conform Legii 50/1991, republicată 

cu modificările ulterioare. 

7.3 Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si funcţionarea investiţiei, privesc pe chirias. 

7.4 Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea acordului de la deţinătorii 

acestora, privesc pe chirias. 

7.5 Chiriasul este obligat de a asigura, pe perioada inchirierii, continuitatea activităţii în scopul căreia a fost 

inchiriat terenul. 

7.6. Proprietarul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească mersul lucrărilor de construcţii, în vederea 

asigurării calităţii şi stabilităţii construcţiei,precum şi încadrarea în termenul de punere în funcţiune stabilit prin 

actul de inchiriere. 

Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de inchiriere, încheiat după modelul cadru aprobat prin 

H.G.nr.168/2007. 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                         SERVICIUL URBANISM CADASTRU, 

FANEL GEORGE CHIRITA                                                                       DOGARESCU MIOARA 

 

 

 

 

 



                                                                                         ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 44/2017 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE  

INCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALA DE 7721 MP SITUAT 

ÎN INTRAVILANUL  ORAŞULUI IANCA,STR.VIILOR CVARTAL 27,PARCELA 1366, JUDEŢUL BRAILA            

în SCOPUL REALIZARII UNOR OBIECTIVE ECONOMICE 

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 proprietaruluii, 

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 200 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) 

- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare (în copie şi original), copia rămânând în dosarul inchirierii; 

- 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 _ __2017 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 concesionarea terenului este de 0,80 lei/mp/an. 

Oferta câştigătoare va fi cea care va conţine nivelul cel mai ridicat al redevenţei. În caz de oferte egale se va lua în 

considerare criteriul “capacitate economico-financiară a ofertantului”. 

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 3 (trei) 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,                                                            SERV. URBANISM CADSTRU, 

   FANEL GEORGE CHIRITA                                   DOGARESCU MIOARA 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             V I Z A T 

               PRIMAR, 

CHIRITA FANEL GEORGE 

 

 

 

 

 

 

REPREZENTANT al _______________________________________________  

Cu sediul în __________________ str. _____________________ nr. ____ judeţul 

_____________ 

Cod poştal _________ telefon/fax_______________________. 

Având cont curent la banca _______________________________,depun 

 

 

OFERTA DE LICITAŢIE 

 

 

Pentru inchirierea terenului  în suprafaţă de       mp situat în intravilanul oraşului 

Ianca, str.Viilor cvartal 27,parcela 1366, judeţul Brăila, pentru realizarea unor 

obiective economice 

Valoarea chiriei ____________lei/mp/an 

(valoarea minimă            lei/mp/an) 

 

 

 

 

 

         OFERTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                            D E C L A R A Ţ I E 

 

 

 

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 inchirierii terenului în suprafaţă 

de       mp situat în intravilanul oraşului Ianca,str.Viilor cvartal 27, parcela 1366, judeţul 

Brăila, pentru realizarea unor obiective economice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Semnătura, 

 

 

 

 

 

 



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.45
din 31 mai 2017

pentru: abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/23.02.2017 și respingerea cererii S.C.CIPRI COM SRL
de prelungire a termenului de concesiune a terenului din domeniul public al orașului, care a făcut obiectul
Contractului nr.13135/08.01.2007.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2017;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.10/23.02.2017 privind aprobarea cererii S.C. CIPRI COM S.R.L. Ianca

de prelungire a termenului de concesiune a terenului în suprafață de 20 mp. din domeniul public al orașului,
care a făcut obiectul Contractului nr.13135/08.01.2007, condiționată însă de retragerea construcției de
către concesionar la aliniamentul blocului E 2 pentru degajarea aleii pietonale de pe str.Sărățeni;

►plângerea prealabilă nr.12884/30.03.2017 a S.C.CIPRI COM S.R.L. Ianca împotriva H.C.L. nr.10/
23.02.2017, prin care solicită modificarea acesteia în sensul de a se aproba prelungirea termenului de
concesiune a terenului fără condiția de retragere a construcției la aliniamentul blocului E 2;

►dispoziţiile art.57 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, respectiv ale art.56 alin.(1) din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanței, aprobate prin HG nr.168/2007;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi 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 administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.10/23.02.2017 privind prelungirea termenului de
concesiune a unui teren din domeniul public al orașului Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca.

Art.2.-(1) Consiliul local al orașului Ianca constată încetarea de drept a Contractului de concesiune
nr.13135/08.01.2007, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat, și respinge cererea
S.C.CIPRI COM S.R.L. Ianca privind prelungirea termenului de concesiune a terenului cu jumătate din
perioada inițială.

(2) Societatea Comercială CIPRI COM S.R.L. Ianca va preda terenul concedentului în forma primită, pe
cheltuiala sa și liber de sarcini, ca bun de retur, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca.
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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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



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: abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/23.02.2017 și
respingerea cererii S.C.CIPRI COM SRL de prelungire a termenului de concesiune a terenului din
domeniul public al orașului, care a făcut obiectul Contractului nr.13135/ 08.01.2007.

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:

În ședința din luna februarie a acestui an vă spuneam că în baza Hotărârii Consiliului Local
nr.88/14.12.2006 s-a aprobat concesiunea directă a terenului în suprafață de 20 mp și s-a încheiat
Contractul nr.13135/08.01.2007, pe o perioadă de 10 ani, având ca scop extinderea spațiului
comercial de către S.C.CIPRI COM S.R.L. Ianca către partea din interior a blocului E 2;

În Hotărârea Consiliului Local nr.88/14.12.2006 s-a pus însă o condiție concesionarului, aceea
de a retrage la aliniamentul blocului E2 chioșcul amplasat inițial pe terenul în suprafață de 40 mp,
concesionat pe o perioadă de 25 ani prin Contractul nr.8009/01.01.2003, care a obstrucționat
circulația pe aleea pietonală din fața acestuia;

Acea condiție nu a fost îndeplinită de concesionar în cei 10 ani, iar la adoptarea H.C.L. nr.10/
23.02.2017 am arătat că nu mai trebuie să acceptăm această situație, să reluăm aceeași condiție
și numai după îndeplinirea ei să încheiem actul adițional la contractul de concesiune;

Concesionarul în loc să înțeleagă și să pună în aplicare cerința stabilită, pentru binele tuturor,
pentru că a obstrucționat circulația pe aleea pietonală din fața magazinului, a făcut plângere
prealabilă împotriva H.C.L.nr.10/23.02.2017, ca un demers obligatoriu înainte de a se adresa
instanței de contencios administrativ, și a solicitat într-un mod agresiv eliminarea acelei condiții de
parcă am fi obligați să-i concesionăm din nou acel teren, doar în condițiile impuse de el!?

Pentru lipsa de cooperare și atitudinea față de autoritățile locale, vă rog să constatați încetarea
de drept a Contractului de concesiune nr.13135/08.01.2007 ca urmare a expirării perioadei pentru
care a fost încheiat și să respingeți cererea de prelungire a termenului de concesiune, iar eu am să
pun în aplicare hotărârea apelând chiar și la forțele de ordine publică, dacă nu va elibera terenul.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

ORAȘUL IANCA
P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.46
din 31 mai 2017

privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai
2017;

Având în vedere:
►Hotărârea Consiliul Județean Brăila nr.90/24.04.2017 privind aprobarea asocierii cu orașul

Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.39/06.04.2017, în vederea cofinanțării și realizării
lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții „Reabilitare și extindere Corp P+1” și
„Garsoniere cadre didactice” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus
Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››, prin care s-a alocat suma de 1.000.000 lei;

►adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
orașului Ianca, privind menținerea burselor care se acordă elevilor din bugetul local în anul 2017, la
nivelurile și tipurile stabilite prin H.C.L.nr.71/28.11.2013;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) și art.82 din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul 2017, aprobat prin H.C.L.nr.19/16.03.2017,
se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 1.000.000 lei veniturile din capitolul 37.02.50-sume din transferuri
voluntare și se diminuează cu aceeași sumă veniturile care vor fi utilizate în anul curent din
capitolul 98.02-excedent din anii precedenți;

b)-se diminuează cu suma de 150.000 lei cheltuielile din capitolul 700250007103-alte servicii în
domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale și se suplimentează cu aceeași sumă
cheltuielile din capitolul 65027103-învățământ, reparații capitale aferente activelor fixe la Liceul
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››;

c)-din excedentul anilor precedenți se majorează cu suma de 835.000 lei cheltuielile din
capitolul 84020301710103-drumuri și poduri, reparații capitale aferente activelor fixe, pentru
obiectivul „Pietruire DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la limita de hotar” și
din același capitol se alocă suma 10.000 lei pentru obiectivul „Amenajare alei de acces, parcări și
spații de joacă în zona blocurilor E1-E4 din orașul Ianca”;
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d)-din excedentul anilor precedenți se majorează cu suma de 10.000 lei cheltuielile din capitolul
84020302710102-Străzi, mașini, echipamente și mijloace de transport, pentru achiziționarea a
două motocositoare, completându-se corespunzător Programul investiţiilor publice pe anul 2017;

e)-se suplimentează cu suma de 7.950 lei cheltuielile cu voucherele de vacanță din capitolul
540210100206 și se diminuează cu aceeași sumă cheltuielile cu indemnizațiile de conducere din
capitolul 540210100103, pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Art.2.-Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, aprobat prin
H.C.L.nr.22/16.03.2017, se suplimentează cu suma de 150.000 lei pentru reparații capitale
aferente activelor fixe din domeniul public al orașului aflate în administrarea liceului.

Art.3.-(1) Cuantumul și tipul burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobate prin H.C.L.nr.71/28.11.2013, se mențin la aceleași niveluri și în
anul 2017.

(2) Numărul burselor se stabilește de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ,
cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație în bugetul centralizat al orașului pe anul în
curs.

Art.4.-(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, care vor opera modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1÷3.

(2) Bugetul centralizat al orașului, rectificat, va fi înaintat spre avizare Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.

Art.5.-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
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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 2017.

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:

La adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/2017, pentru aprobarea bugetului centralizat al
orașului Ianca și implicit a listei cu obiectivele de investiții din acest an, am alocat întreaga sumă
pentru finanțarea lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții „Reabilitare și extindere Corp
P+1” și „Garsoniere cadre didactice” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare
Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››.

Ulterior însă, pentru cofinanțarea acestor obiective, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.39/06.04.2017 s-a aprobat asocierea orașului nostru cu județul Brăila, asociere care s-a aprobat
și de Consiliul Județean prin Hotărârea nr.90/24.04.2017, alocându-se din bugetul județului suma
de 1.000.000 lei, devenită pentru noi excedentară și care trebuie alocată altor obiective de investiții
din acea listă amintită mai sus, respectiv pentru pietruirea DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din
satul Berlești și până la limita de hotar, amenajarea unor alei de acces, parcări și spații de joacă în
zona blocurilor E1-E4 din orașul Ianca, pentru reparații capitale aferente activelor fixe din domeniul
public al orașului aflate în administrarea Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul
Ianca, precum și pentru achiziționarea a două motocositoare;

Apoi, unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca ne-au solicitat clarificări în privința burselor care se acordă elevilor din bugetul local în anul
2017, dacă se mențin la nivelurile și tipurile stabilite prin H.C.L.nr.71/28.11.2013.

În fine, serviciul financiar contabil a solicitat alocarea sumei de 7.950 lei pentru cheltuielile cu
voucherele de vacanță, reducându-se cu aceeași sumă cheltuielile cu indemnizațiile de conducere,
pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

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 !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.47
din 31 mai 2017

pentru: actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea
cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 31 mai 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile articolului unic, pct.1, din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

►Hotărârea Consiliului Local nr.69/2015 privind aprobarea normativelor proprii de
cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți,
internet și telefonie;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi 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) lit.a) 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.-(1) Normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu
autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie, aprobate prin H.C.L.nr.69/2015,
se actualizează potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.69/2015 se înlocuiește cu Anexa la prezenta
hotărâre.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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
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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: actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea
cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie.

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:

Prin articolul unic, punctul 1, din Legea nr.258/2015 a fost modificată şi completată Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice
şi instituţiile publice, textul în cauză având următorul conținut:

"(5) Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor
care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a
consiliului judeţean."

În aplicarea acestui act normativ am adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.69/2015 pentru aprobarea
normativelor proprii de cheltuieli, spunând atunci că Legea nr.258/2015 a fost una din puținele acte
normative adoptate în ultimii ani care să reconstruiască autonomia locală, grav încălcată prin atâtea legi și
ordonanțe publicate după apariția Legii administrației publice locale nr.215/2001 care a statuat pentru
prima dată, la modul cel mai profund și serios, autonomia locală.

Iată că au trecut nu mai puțin de 16 ani de la adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001, perioadă în
care nu am avut voie să vorbim la telefon, când funcționarii primăriei au folosit autoturismele proprietate
personală în interesul instituției ca să ne încadrăm în consumul de carburanți limitat drastic, când am
cumpărat cafea și apă din salariul personal ca să putem servi invitații primăriei din țară sau din străinătate;

Așadar, s-a reintrat într-o oarecare normalitate, lăsând la latitudinea dar și în responsabilitatea
consiliului local să aprobe normative de cheltuieli după nevoile proprii, care să contribuie la buna
funcționare a serviciilor publice din cadrul primăriei.

Acum, actualizarea de care vorbim acum are în vedere următoarele normativele de cheltuieli:
►la Internet și telefonia fixă a fost 1.800 lei, iar acum propunem 3.300 lei ca urmare a accesului gratuit

la Internet în zona Casei de cultură;
►la telefonia mobilă a fost 1.500 lei, iar acum propunem 2.800 lei datorită faptului că sistemul de

pornire a sirenelor de alarmare se activează prin telefonia mobilă;
►la dotarea cu autoturisme a fost 3, iar acum propunem 4 așa cum s-a prevăzut la aprobarea

Programului de investiții pe acest an.
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



ANEXĂ LA H.C.L.NR.47/31.05.2017

NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI
privind acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți,

internet și telefonie

A. LIMITELE MAXIME
în cadrul cărora se pot efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către primarul

orașului Ianca

Acţiuni de protocol Limita maximă
I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri lei/persoană
Limite valorice pentru mese oficiale 45
Limite valorice pentru cocteiluri 12,5
II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române lei/persoană/zi
Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații primarului 60
Alte cheltuieli: lei/persoană/zi
1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor
sau al şedinţelor, în limita sumei de: 6,5

2. Cadouri în limita sumei de: 225/delegație

B. NORMATIVE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi

Limita maximă
Dotarea cu autoturisme 4 autoturisme
Consumul lunar de carburanți pentru autoturisme, cu excepția celor din
dotarea Poliției locale,

350 litri/
autoturism

Notă: Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul
total de autoturisme aprobat.

C. NORMATIVE DE CHELTUIELI
pentru internet și telefonie

Limita maximă
Costul lunar al convorbirilor telefonice fixe și utilizare Internet 3.300 lei
Costul lunar al convorbirilor telefonice mobile 2.800 lei

P R I M A R, Șef Serviciu Financiar Contabil,

Fănel George CHIRIȚĂ                                                                 Georgiana TURCU



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.48
din 31 mai 2017

privind: însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi privat al oraşului Ianca, administrate de
consiliul local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;

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

►dispoziţiile art.1 alin.(2) 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.7 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ST M. Kogălniceanu, prin care se solicită
inventarierea unor instalații subterane de pe raza orașului Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente Stației
SPP ST M. Kogălniceanu, trecerea acestora în domeniul public sau privat al orașului și ulterior darea lor în folosința
Organizației pentru exploatare, întreținere și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;

►referatul de aprobare al primarului, procesul verbal nr.14944/05.05.2017 întocmit  de comisia de inventariere
constituită prin Dispoziția primarului nr.671/31.10.2016, lista bunurilor propuse spre casare, precum şi raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 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.-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G.Nr.363/ 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

a)- Se modifică şi se completează poziţiile: nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10; nr.11; nr.12; nr.13; nr.14;
nr.15; nr.18; nr.19; nr.20; nr.21; nr.24; nr.25; nr.28; nr.29; nr.30; nr.31; nr.32; nr.34; nr.35; nr.36; nr.37; nr.38; nr.39;
nr.40; nr.42; nr.43; nr.44; nr.45; nr.46; nr.47; nr.48; nr.49; nr.51; nr.52; nr.53; nr.54; nr.55; nr.56; nr.60; nr.61; nr.62;
nr.63; nr.64; nr.71; nr.72; nr.73; nr.74; nr.75; nr.76; nr.78; nr.79; nr.80; nr.81; nr.82; nr.83; nr.84; nr.85; nr.86; nr.87;
nr.92; nr.93; nr.94; nr.95; nr.96; nr.97; nr.98; nr.99; nr.100; nr.101; nr.102; nr.103; nr.104; nr.105; nr.106; nr.107;
nr.108; nr.109; nr.110; nr.111; nr.112; nr.113; nr.114; nr.115; nr.116; nr.117; nr.118; nr.119; nr.120; nr.121; nr.122;
nr.123; nr.124; nr.125; nr.126; nr.127; nr.128; nr.129; nr.130; nr.131; nr.132; nr.133; nr.134; nr.135; nr.136; nr.139;
nr.156; nr.157; nr.158; nr.159; nr.162; nr.163; nr.164; nr.165; nr.167; nr.168; nr.169; nr.170; nr.172; nr.173; nr.175;
nr.176; nr.179; nr.180; nr.181; nr.182; nr.187; nr.203; nr.204; nr.205; nr.206; nr.207; nr.208; nr.209; nr.210; nr.211;
nr.212; nr.213; nr.214; nr.215; nr.217; nr.218; nr.221; nr.222; nr.227; nr.228; nr.230; nr.231; nr.235; nr.236; nr.240;
nr.241; nr.242 din Secţiunea I-bunuri imobile, după cum urmează:

Secţiunea I- Bunuri imobile
la poziția nr.3, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.367.754”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.4, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.624.374,38”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.5, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.296.077,79”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.6, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.948.298,44”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
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la poziția nr.7, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”495.746,91”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.8, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.879.932,98”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.9, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”674.802,82”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.10, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.586.356,59”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.11, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”324.064,20”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.12, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”736.600,19”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.13, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”585.042,53”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.14, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.196.631,02”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.15, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”934.463,11”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.18, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”891.036,78”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.19, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.576.547,58”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.20, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.679.413,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.21, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.395.127,65”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.24, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”935.832,28”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.25, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”747.096, 90”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.28, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.485.533,42”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.29, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.447.322,85”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.30, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.461.297,43”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.31, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.389.198,87”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.32, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”404.745,61”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.34, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.659.192,27”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.35, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.904.884,91”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.36, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”2.156.724,38”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.37, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.165.575,32”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.38, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.926.325,97”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.39, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”988.740,50”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.40, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.230.281,31”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.42, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”996.932”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.43, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”225.179,40”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.44, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”86.151,30”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.45, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”98.982,37”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;



la poziția nr.46, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”537.292,67”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.47, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.177.981,22”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.48, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.965.334,72”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.49, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”216.878, 63”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.51, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”174.346,06”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.52, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”150.791,43”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.53, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”124.520,87”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.54, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”220.348,47”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.55, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”225.226,33”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.56, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.858.609,96”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.60, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”230.969,03”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.61, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”187.836,95”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.62, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”161.750,52”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.63, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”212.368,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.64, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”193.855,84”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.71, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”398.216,60”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.72, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”463.279,24”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.73, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”579.464,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.74, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”589.752,24”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.75, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”530.711,45”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.76, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”499.948,48”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.78, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”439.929,95”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.79, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”423.360,75”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.80, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”349.911,55”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.81, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”338.970,27”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.82, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”445.725,38”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.83, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”418.618,39”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.84, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”430.526,41”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.85, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”476.743,79”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.86, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”397.288,94”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.87, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”358.774,22”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;



la poziția nr.92, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”91.970”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.93, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.513”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.94, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.940”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.95, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”130.226”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.96, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.698”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.97, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.98, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.99, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”31.638”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.100, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.101, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.102, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.103, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.104, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”79.355”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.105, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”67.532”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.106, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”80.932”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.107, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.108, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.109, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.110, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.111, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.112, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.113, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.114, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.115, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.116, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”129.992”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.117, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”182.800”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.118, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”36.560”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.119, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”158.427”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.120, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.739”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.121, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”93.323”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.122, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”69.045”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;



la poziția nr.123, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.468”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.124, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.746”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.125, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”24.853”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.126, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”23.667”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.127, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”11.373”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.128, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.258”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.129, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.803”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.130, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”60.281”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.131, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.135”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.132, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.217”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.133, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”104.184”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.134, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.293”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.135, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”180.042”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.136, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”138.967,80”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.139, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.401.359,04”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.156, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”168.544” , ”50.758”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.235” , ”46.362”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.158, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”29.376” , ”9.064”,, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”42.188” , ”11.964”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”197.439,11” , ”263.762”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/ 31.05.2017”;
la poziția nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”511.468” , ”54.384” iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.164, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”94.071” , ”22.600” iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.165, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.453” , ”18.128”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”6.516” , ”36.586”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”192.276” , ”77.249”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”531.109” , ”236.870”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.170, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”882.810” , ”116.835”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.886” , ”20.883”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.173, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”84.932,50”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”135.093” , ”69.539”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”58.910” , ”52.825”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;



la poziția nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”49.216” , ”75.186”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”115.958” , ”83.955”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.840” , ”12.236”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.618” , ”50.192”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.187, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.055.879”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.203, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.854.683”,”1.088.632”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.204, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”177.283” , ”51.189”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.205, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”929.932,12”,”1.204.893”,iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.206, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.749.676,96”,”466.162”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”141.215” , ”352.626”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”269.492” , ”175.878”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”350.935” , ”159.889”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.819” , ”22.660”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.211, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”493.089” , ”65.261”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.212, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”37.274”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.213, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”133.767” , ”212.533”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.214, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”167.877” , ”51.121”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.215, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.379” , ”89.879”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.217, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.171.335,17”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.218, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”557.076,34”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.221, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”366.839,69” , ”755.149”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.222, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.921.356,97”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.227, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”30.677”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.228, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”5.705.971,90”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.230, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.675.591” , ”510.258”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.231, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”4.593.467,43”,”27.509”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.235, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.696” , ”5.438”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.236, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.291.761,67”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.240, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”370.252,65”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.241, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”30.436”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.242, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”128.564”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;



b)- Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Ianca, cu poziția nr.243, Semafoare intersecția str. Calea Brăilei (DN 2B)-str. Sărățeni-str. Gării, identificat
conform datelor din Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, actualizat la data de 31 decembrie 2016,
este prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Evidenţierea contabilă a bunurilor aparţinând domeniului public, aşa cum au fost actualizate potrivit art.1,
se face în continuare distinct de bunurile aparţinând domeniului privat al oraşului, potrivit legii.

Art.3.-Se însuşeşte Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Ianca administrat de consiliul
local actualizat la data de 31 decembrie 2016, potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.-Se aprobă Lista cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau
au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare, potrivit legii, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-Din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca pe anul 2017 se abrogă pozițiile:
►nr.156 – clădirea fostei centrale termice nr.1;
►nr.160 – rețelele de transport energie termică din vechiul sistem centralizat;
►nr.161 – fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele aferente;
►nr.198 și nr.202 – fântânile din satele Tîrlele Filiu și Berlești;
►nr.223 – împrejmuire platformă gunoi satul Oprișenești;
Art.6.-(1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Ianca pe anul 2017 se completează cu

antenele subterane de pe raza orașului Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente Stației SPP ST M.
Kogălniceanu, prevăzute în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute în Anexa nr.4 Organizației Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații ST M. Kogălniceanu, pe bază de protocol pentru exploatare, întreținere, reparații și pază, precum și
pentru promovarea unor proiecte de modernizare a stației cu fonduri comunitare nerambursabile, conform
prevederilor 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.

Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.8.-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



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: însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi domeniului privat al
oraşului Ianca administrate de consiliul local, pentru anul 2016.

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 dispoziţiilor art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 la H.G.R. nr.548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum şi ale art.122 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate bunurile aparţinând unităţilor
administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale şi însuşirii de către consiliului local;

Această acţiune a fost realizată de către comisiile constituite prin Dispoziția primarului
nr.671/31.10.2016, care la sfârşitul acţiunii de inventariere au prezentat procesele verbale cu privire la
modul de gestionare a acestui patrimoniu şi cu propuneri de casare şi de scoatere din uz a acelor bunuri
inutilizabile, care însoţesc documentaţia anexată proiectului de hotărâre;

Inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat are o importanţă deosebită şi pentru execuţia
bugetului local pe anul în curs, precum şi pentru punerea în valoare a acestor bunuri în scopul dezvoltării
economice şi sociale a oraşului;

Întreaga acţiune de inventariere scriptică şi faptică s-a desfăşurat în conformitate cu Normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/09.10.2009 şi cu Normele metodologice pentru
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ
teritoriale, aprobate prin H.G.R. nr.1031/1999;

În privinţa bunurilor din domeniul public nu avem ieșiri pe anul 2016, dar avem modificări ale valorilor
tuturor imobilelor, care se actualizează din 3 în 3 ani, iar la intrări semafoarele de la intersecția străzilor
Calea Brăilei (DN 2B), Sărățeni și Gării.

În fine, la domeniul public avem ieșiri pe anul 2017, explicate în raportul serviciului de urbanism, iar la
domeniul privat pe anul 2017 avem completare cu unele bunuri din infrastructura de irigații aferente Stației
SPP ST M. Kogălniceanu, propuse spre dare în folosință O.U.A.I. ST. M. Kogălniceanu.

Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



               JUDEŢUL  BRĂILA                                                                                                                                                                               ANEXA NR.4 
                   ORAŞUL  IANCA                                                                                                                                                                       la H.C.L nr. 48/31.05.2017                                                                                                                                                                                                                                          
Comisia specială  pentru întocmirea inventarului                                                                                                                                            Primarul Oraşului Ianca 
     bunurilor care alcătuiesc domeniul privat                                                                                                                                                FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ 

 

 

 
COMPLETAREA  BUNURILOR  CARE  APARŢIN  DOMENIULUI  PRIVAT 

AL  ORAŞULUI  IANCA PE ANUL 2017 
 
 

INVENTARUL FIZIC ȘI VALORIC AL CONDUCTELOR ÎNGROPATE SUB PRESIUNE, CAMINE DE VIZITE, ACCESORII ȘI DISPOZITIVE DE PROTECȚIE DIN 
AMENAJĂRILE INTERIOARE DE IRIGAȚII, AFERENTE STAȚIEI SPP ST M. KOGĂLNICEANU, PE RAZA U.A.T. IANCA 

 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare/ 
Număr de 
inventar 

Denumirea 
bunului 

Suprafața 
deservită 

- ha - 

  Lungime 
totală 
- ml - 

AZBO 

Hidranți 
Vane de 

linie 

 
Valoare de 

inventar 

 

Anul dării în 
folosință 350 

- ml - 
300 

- ml - 
250 

- ml - 
200 

- ml - 
150 

- ml - 

1  Antena 1 44,40    900    900  - - 517,60 1972 

2  Antena 2 74,20 1.512   972 540  - - 557,44 1972 
3  Antena 3 94,60 1.926     468 936 522  - -   52,77 1972 
4  Antena 4     116.10 2.360    972    432 504 452  - -   65,49 1972 
5  Antena 5     137,10 2.790 1.404    504 504 378  - -   60,66 1972 
6  Antena 6     158,50 3.222 1.404 1.008 432 378  - -   65,49 1972 
7  Antena 7 76,00 1.548   468 1.080  - - 557,44 1972 
8  Antena 8     115,00 2.340 1.404  504 432  - -   65,49 1972 
9  Antena 9 76,00 1.548   972 216 360 - - 557,44 1972 

10   Antena 10     111,40 2.268   972 432 504 360  - -   62,14 1972 
11   Antena 11     108,90 2.214   468 936 504 306  - -   60,66 1972 

TOTAL   1112,20   22.628  6.624 3.780 6.300 5.564 360 - -  2.622,62 - 

 
                       - preşedinte:       Sterian Alexandru                               - membri:         Turcu Georgiana         
                            
                                                                                                                                      Dogărescu Mioara       

                           
                                 Anghel Florea                           

                                                 
                                 Iane Eugenia                                   

                                        



               JUDEŢUL  BRĂILA                                                                                                                                                                                    ANEXA 
                   ORAŞUL  IANCA                                                                                                                                                                       la H.C.L nr. 48/31.05.2017                                                                                                                                                                                                                                          
Comisia specială  pentru întocmirea inventarului                                                                                                                                            Primarul Oraşului Ianca 
     bunurilor care alcătuiesc domeniul public                                                                                                                                               FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ 

 

 
                                                               COMPLETAREA  BUNURILOR  CARE  APARŢIN  DOMENIULUI  PUBLIC 

     AL  ORAŞULUI  IANCA PE ANUL 2016 
 

SECŢIUNEA  I.  BUNURI  IMOBILE 
 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elemente  de  identificare 
Anul dobândirii 

sau dării  în  
folosinţă 

Valoare  de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală, 
denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

243 1.3.7. Semafoare 
Amplasament:  

intersecție str. Calea Brăilei (DN2B), 
str. Sărățeni și str. Gării 

2016 152.163,03 

Domeniul public al orașului 
Ianca, conform Hotărârii 

Consiliului local 
nr.48/31.05.2017 

 
                       - preşedinte:       Mircescu Mircea                               - membri:           Stanciu Glicherie                  
                                                                                                                                                           

                                    Turcu Georgiana                   
                                     

                                                 Deacu Daniel Constantin      
                                                     

                              Ciucă Mioara      
                   

                                     Burducea Steluţa    
               

                                            Roşca Stănel George          



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.49
din 31 mai 2017

privind: aprobarea taxelor de închiriere a sălii de sport din cadrul Campusului Școlar ‹‹Nicolae
Oncescu›› din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai
2017;

Având în vedere:
►finalizarea obiectivului de investiție „Sală de sport” din cadrul Campusului Școlar ‹‹Nicolae

Oncescu›› din orașul Ianca, necesitatea punerii în valoare a acestuia, precum și finanțarea
cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare;

►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi raportul comisiei
de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(4) lit.c) şi alin.(5) lit.b), 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă taxele de închiriere a sălii de sport din cadrul Campusului Școlar ‹‹Nicolae
Oncescu›› din orașul Ianca, după cum urmează:

a)- 60 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire;
b)- 80 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;
(2) Sumele încasate din taxele prevăzute la alin.(1) se fac venit la bugetul local și sunt utilizate

în exclusivitate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a sălii de sport.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și

serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 și 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.

(2) Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile
de la data aducerii la cunoștință publică.

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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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



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 taxelor de închiriere a sălii de sport din cadrul
Campusului Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul 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 prezentul referat şi
documentaţia anexată.

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

După cum știți, de curând s-au finalizat lucrările la obiectivul de investiție „Sală de sport” din
cadrul Campusului Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, un obiectiv absolut necesar bunei
desfășurări a procesului de învățământ.

În momentul în care am hotărât că acest obiectiv este unul prioritar între cele din cadrul
proiectului ‹‹Campus Școlar Nicolae Oncescu››, am mai avut în vedere și un alt aspect la fel de
important, și anume crearea unor condiții optime pentru petrecerea timpului liber de către cetățenii
iubitori de sport din orașul nostru, pentru organizarea unor competiții sportive de interes local,
județean, regional sau, de ce nu, chiar național.

Nu puteam să uit și nu mă împăcăm cu ideea că foarte mulți tineri din orașul nostru se
deplasau săptămânal în localități cu mult mai mici decât Ianca, mă refer la orașul Făurei sau
comuna Surdila Greci, să închirieze sălile de sport de acolo pentru diferite activități sportive-
distractive. De aceea am insistat foarte mult pentru acea asociere cu Consiliul Județean Brăila în
scopul finalizării mult mai rapide a acestui obiectiv.

Bun, acum apare însă necesitatea punerii în valoare a acestei săli de sport, precum și
finanțarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare, ceea ce înseamnă că trebuie să
stabilim și niște taxe de închiriere, așa cum prevede dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar cele propuse nu sunt mai mari ca
cele din localitățile la care am făcut referire mai sus, respectiv:

a)- 60 lei/oră, în afara perioadei de funcţionare a sistemului de încălzire;
b)- 80 lei/oră, în perioada funcţionării sistemului de încălzire;
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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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