
D I S P O Z I Ţ I A Nr.211
din 28 februarie 2020

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 4
martie 2020.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►necesitatea accesării fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila pentru finalizarea

lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,
în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››, obiectiv cuprins la poziția 1 din Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 privind aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul
în curs, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local-cu termen de finalizare 31 decembrie 2020;

►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale din
județ, în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2020;

►prevederile art.34 alin.(2) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) şi
alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 4
martie 2020, ora 1500, la Casa de cultură, având următoarea ordine de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul
Brăila prin Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui
așezământ cultural în satul Plopu››;

-iniţiator: primar; -rapoarte: serviciul de urbanism și financiar-contabil;
-avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2
Art.2.-(1) Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, rapoartele compartimentului de specialitate și

celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică.
(2) Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula și depune amendamente asupra

proiectului de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 03.03.2020, ora 1600.
Art.3.-Comisiile de specialitate nr.1 și 2 sunt convocate pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris

pe ordinea de zi pe data de 4 martie 2020, ora 14,30 la Casa de cultură.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet prin grija secretarului general.

P R I M A R, CONTRASEMNEAZĂ,
SECTRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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Nr.11420/03.03.2020

C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

P R O P U N E R E
pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 04.03.2020.

Având în vedere Solicitarea de clarificare 5 cu nr.3911/20.02.2020 a Agenției de
Dezvoltare Regională Sud-Est, cu termen 5 martie 2020 pentru completarea dosarului de
finanțare cu noua formă a hotărârii consiliului local și cu noile valori eligibile aferente
proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și
aprobarea contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului de proiecte
Programul Operațional Regional/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;

Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din
data de 04.03.2020 și adoptarea în regim de urgență a Proiectului de hotărâre nr.23 privind
aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a
cheltuielilor aferente;

- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartimentul de
proiecte cu finanțare nerambursabilă;

Precizăm că nu am înscris acest proiect de hotărâre în Dispoziția de convocare
nr.211/28.02.2020, deoarece nu am avut actualizate la acea dată toate sumele din
proiect și nici certitudinea că le vom primi de la consultant/proiectant până la data
ședinței extraordinare.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.22

din 4 martie 2020

privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul
Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării
unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
4 martie 2020;

Având în vedere:
►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ

teritoriale din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2020, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.51/27.02.2020;

►necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila
pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a
clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››,
obiectiv cuprins la poziția 1 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020
privind aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare
în bugetul local, astfel încât să poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.11/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru rest lucrări de executat la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și
funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în
satul Plopu››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, precum și ca
urmare a influențelor intervenite asupra costurilor de producție, determinate de aplicarea
prevederilor O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, a căror valoare se menține la același nivel și în anul curent;

►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciului de urbanism și financiar-
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și e), alin.(4) lit.d) și alin.(9) lit.c),
art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui
așezământ cultural în satul Plopu››.
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(2) Bugetul contractat al obiectivului de investiții pentru lucrările rest de executat la nivelul
anului 2020 este în sumă totală de 1.741.643,52 lei, din care 1.503.979,12 lei reprezintă
Construcții + Montaj, toate valorile având inclusă taxa pe valoarea adăugată.

Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii este în sumă de 941.643,52 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind
suportată din bugetul  local pe anul în curs din capitolul 67020307710101-cultură, recreere și
religie-cămine culturale.

Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/28.02.2019, a
căror valoare se menține la același nivel și în anul curent, indicatori care se constituie în
anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.

Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.

Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 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 general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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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: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu
Județul Brăila prin Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de
executat la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii
Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››.

În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să
avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
fundamentată prin documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Autoritățile deliberative au posibilitatea colaborării sau asocierii pentru realizarea unor

lucrări și servicii publice locale ce se realizează pe bază de contracte de asociere în care sunt
cuprinse sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități ale administrației
publice locale, în vederea stimulării asocierii unităților administrativ teritoriale pentru
realizarea unor proiecte de interes comun;

Lucrările se realizează pe baza documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii,
iar sumele necesare pentru finanțare se prevăd în bugetul local, asigurându-se în acest fel
cofinanțarea în cadrul asocierii. În scopul finanțării în comun a lucrărilor este necesar ca
documentația tehnico-economică aferentă investițiilor sa fie aprobată prin hotărâre a
consiliului local, iar sumele pentru cofinanțare să fie cuprinse și aprobate în bugetul;

Domeniile specifice în care se realizează asocierea sunt cele privind realizarea,
extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, apă, a sistemelor de
canalizare, realizarea, extinderea, reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, a
unităților sanitare din mediul rural și cabinete medicale, drumuri publice clasificate și
încadrate ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale si drumuri publice
din interiorul localităților, realizarea, reabilitarea, modernizarea de poduri, podețe si punți
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pietonale, realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective culturale de
interes local, a piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor, a bazelor sportive, etc.;

Cum spuneam, dat fiind faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.51/
27.02.2020 s-a aprobat Regulamentul pentru finanțarea asocierii Județului Brăila cu unitățile
administrativ teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2020, din
care pentru orașe suma este de maximum 800.000 lei/an, am considerat că este cât se poate
de oportună și binevenită o nouă asociere pentru cofinanțarea lucrărilor rest de executat la
obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,

în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Cunoașteți de acum că acest obiectiv a fost prevăzut de foarte mult timp în programele
anuale de investiții, dar a tot fost amânat din cauza lipsei de fonduri și a altor priorități de
investiții, însă în acest an a fost considerat prioritatea nr.1, chiar așa fiind trecut la poziția 1
din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea Programului
investiţiilor publice pe anul în curs, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, astfel încât să
poată fi finalizat până la data de 31 decembrie 2020;

Vă amintiți că luna trecută, când am aprobat bugetul orașului pe anul în curs, am alocat
întreaga sumă din venituri proprii pentru realizarea acestui obiectiv, însă acum avem
promisiunea Consiliului Județean Brăila că va putea participa la cofinanțarea lucrărilor rest
de executat la acest obiectiv cu suma maximă prevăzută în Regulamentul de asocieri
pentru acest an, respectiv de 800 mii lei, iar dacă promisiunea se va concretiza atunci vom
redistribui această sumă la alte obiective de investiții prioritare;

Așadar, conform Devizului General anexat, bugetul contractat al obiectivului de investiții
pentru lucrările rest de executat la nivelul anului 2020 este în sumă totală de 1.741.643,52
lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care 1.503.979,12 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată reprezintă Construcții + Montaj.

Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ



Anexa nr.2 la H.C.L.nr.22/04.03.2020

UNITATEA ADMINISTRATIV ORASUL IANCA
TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA JUDETUL BRAILA

Consiliul Județean Brăila CONSILIUL LOCAL

Nr.................................................. Nr................................................

CONTRACT DE ASOCIERE
Nr.____/________

1.Partile contractante.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA, prin Consiliul Judetean Braila, avand sediul in
municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de
virament nr. __________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentat prin
FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedinte, si DAN DRAGUTA – director executiv al Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila,
si
ORASUL IANCA, prin Consiliul Local Ianca, avand sediul in localitatea Ianca, judetul Braila, Str.Calea Brăilei
nr.27, telefon 0239 668178, cod fiscal 4874631, cont virament nr.____________________deschis la Trezoreria
Ianca, reprezentat prin Chiriță Fănel George-primar, imputernicit prin Hotararea Consiliului Local
nr.45/29.05.2019
a intervenit prezentul contract de asociere.

2.Dispozitii generale

2.1.Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 173  alin. (1) litera „e” si alin.(7) lit. ”c” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.____________, privind
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna/orasul prin Consiliul local al
comunei /orasului _________________, din Judetul Braila,  in vederea cofinantarii si realizarii
lucrarilor_________________/cofinantarii valorii serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ-teritorială __________, si  este
o asociere independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul Judetean Braila si
Consiliul Local _______________.
2.2.Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:

a.independenta juridica a fiecarui asociat;
b.asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata reciproc;
c.prioritate in prestare de servicii, in vederea realizarii scopului asocierii.

3. Obiectul contractului de asociere (se va alege optiunea in functie de domeniul solicitat pentru
finantare)

3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor _________________ din comuna
/orasul/municipiul__________ , judetul Braila in valoare totala de ________ lei, din care C+M in valoare de
___________ lei, contributia judetului fiind de _________lei, reprezentand ____% din valoarea C+M a lucrarii,
rezultata din documentatia tehnico economica aprobata/contractul de lucrari incheiat, contributia comunei fiind
de ___________ lei.

3.1 Obiectul contractului de asociere este reprezentat de cofinantarea valorii serviciului de elaborare a
Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea
administrativ-teritorială __________, judetul Braila in valoare totala de ________ lei, contributia judetului fiind
de _________lei, reprezentand ____% din valoarea contractului de prestari servicii incheiat, contributia comunei
fiind de ___________ lei, reprezentand ____% din valoarea contractului.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada  _______- 18.12.2020 .



5. Obligatiile partilor

5.1.  Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele: (se va alege optiunea in functie de domeniul solicitat
pentru finantare)

A. Pentru prioritatile 1 si 3, respectiv situatia prevazuta la art. 7 din Regulament:
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2020, in vederea cofinantarii a sumei de _________ lei, la cap
,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrarilor pe anul 2020;
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrarile si serviciile prestate ocazionate de realizare obiectului
asocierii in limita lucrarilor efectiv realizate;
c) La solicitarea consiliilor locale, Directia tehnica si lucrari publice va intocmi rapoarte de avizare a
lucrarilor executate si va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in comisiile
de receptie la terminarea lucrarilor
B. Pentru prioritatea 2
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2020, in vederea cofinantarii a sumei de _________ lei, la cap
,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la cofinantarea valorii serviciului de elaborare a Studiului
de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea
administrativ-teritorială __________;
b) să plătească suma aferentă cofinanțării în baza facturii însoțită de procesul verbal de recepție a
serviciilor, semnat fără obiecțiuni de către reprezentanții Consiliului local.

5.2. Obligaţiile comunei/orasului   _____________  sunt următoarele: (se va alege optiunea in functie de
domeniul solicitat pentru finantare)

A. Pentru prioritatile 1 si 3, respectiv situatia prevazuta la art. 7 din Regulament:
a)    Lucrarile se executa numai pe baza de documentatie tehnico-economica, aprobata de consiliul local,

potrivit legii, precum si a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2020;
b) Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ,,...........”;
c) Alocarea în bugetul comunei pe anul 2020, in vederea cofinantarii a sumei de _____ lei,  la cap

,,Cheltuieli” reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor pe anul 2020;
d) Aprobarea,  in conditiile legii,  a documentaţiilor tehnico economice: studiu de fezabilitate, proiect tehnic,

pentru realizarea investiţiei;
e) Efectuarea plăţii lucrărilor şi serviciilor prestate, ocazionate de realizarea obiectului asocierii în limita

contribuţiei care îi revine la asociere;
f) Urmărirea realizării investiţiei sub aspect tehnic şi economic, din momentul demarării lucrarilor şi până

la receptionarea acestora;
g) Receptionarea lucrarilor executate se va face de catre Consiliul local prin comisii de receptie la care vor

participa si reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila;
h) In situatia in care nu se realizeaza in intregime lucrarile, sumele acordate si neutilizate din contributia

acestuia, vor fi restituite proportional cu contributia Consiliului Judetean Braila, iar in situatia in care se
realizeaza economii la lucrarile din investitia ce face obiectul asocierii sumele vor fi impartite intre parti,
proportional cu cota din contributia fiecaruia;

i) Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Consiliul Judetean Braila în temeiul
prezentului contract, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate din alte fonduri publice sau private;

j) Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 02
decembrie 2020.
B. Pentru prioritatea 2

a) să plătească preţul serviciilor către prestator in baza facturii insotita de procesul verbal de receptie a
serviciilor, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie;

b) să pună la dispoziţia Consiliului Judetean Braila orice informaţii pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului;

c)   să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit prin contract;
d)  receptionarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face de catre Consiliul local printr-un

proces verbal de receptie a documentatiei;
e)  Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Consiliul Judetean Braila în temeiul

prezentului contract, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate din alte fonduri publice sau private
f)  Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului financiar este 02

decembrie 2020.



5.3. – Panouri de informare
a)        Unitatea administrativ-teritoriala____________ , parte a prezentului contract de asociere, beneficiara de

finantare din partea judetului Brăila prin Consiliului Judetean Braila sunt obligate sa monteze panouri care
sa fie expuse pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului,
daca acest lucru este posibil. Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin
un panou la cel putin una dintre locatii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveşte
vizibilitatea.

b)        Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. Acest panou va fi
instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.

c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se deterioreaza
din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15
zile lucratoare.

d) Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel putin 3 ani dupa
incheierea acestuia.

e) Numarul panourilor instalate, difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:
- pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaţie;
- pentru infrastructura de transport, se vor instala cate un panou  la fiecare inceput si capat de drum, pe

fiecare sens de mers. Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, se va instala cate un panou
la fiecare pod, decorat fata/verso. In cazul in care pe traseul proiectului exista mai multe poduri,
panourile respective se vor instala la minim 3 poduri;

- pentru serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de
distribuție gaze naturale în unitatea administrativ-teritorială __________ se va instala un singur
panou/locaţie la sediul primariei.

f) Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:
a. logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDETEAN BRAILA”, fără

abrevieri ;
b. logo-ul/stema Unitatii administrativ-teritoriale şi cuvintele:

“COMUNE/ORASUL/MUNICIPIUL________”, fără abrevieri;
c. numele proiectului;
d. valoarea totala a proiectului;
e. valoarea contributiei unitatii administrative-teritoriale;
f. valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g. termenul de finalizare.”

6.Rezilierea contractului
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care
părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
6.2. Notificarea prevăzută la art. 6.1. va fi comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
6.3. În cazul în care unitatii administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul_______ i s-a notificat rezilierea
prezentului contract de asociere din vina sa, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile de la data primirii
notificării să restituie unitatii administrativ-teritoriale Judetul Braila sumele primite.
6.4. În ipoteza nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5.2 si 5.3. contractul se consideră reziliat de plin drept,
fără a fi necesară emiterea unei notificări și finanțarea nu se mai acordă.
6.5. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia
la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală, calculată la suma
acordată.

7. Dispozitii tranzitorii si finale
7.1. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să modifice
cuantumul sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul contract dacă unitatea administrativ-teritoriala
comuna/orasul/municipiul________ comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate.
7.2. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul de a recupera de
la unitatea administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul________ fondurile folosite de aceasta pentru
acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi aplicate
la sumele respective până la data recuperării lor; penalitățile pot depăși ca valoare suma la care sunt calculate.



7.3. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are dreptul să nu acorde
sprijinul financiar în condițiile în care unitatea administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul________ nu
face dovada îndeplinirii obiectivelor asumate.
7.4. In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata nereguli in
documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea U.A.T. judetul Braila,
eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de zile de la data notificarii.
7.5. Retragerea finanţării se poate realiza în următoarele situaţii :
a) cheltuirea sumelor de bani nu a îndeplinit condiţiile legale.
b) solicitantul a transmis informaţii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament.
7.6. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data
semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean Braila.

JUDETUL BRAILA ORASUL IANCA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CONSILIUL LOCAL IANCA

PRESEDINTE PRIMAR,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P. E. B, ȘEF SERVICIU FINANCIAR
DAN DRAGUTA TURCU GEORGIANA

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D SERVICIUL DE URBANISM
LUMINITA STOICA DOGĂRESCU MIOARA

DIRECTOR  EXECUTIV D.T.L.P.. CONSILIER JURIDIC
SILVIU NISIPEANU PREDESCU DORINA

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.
DUTU MIOARA



RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Turcu Georgiana, șef serviciu financiar contabilitate în cadrul Primăriei
orașului Ianca, supun atenției Consiliului Local, următorul aspect referitor la obiectivul de
investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în
vederea realizării unui așezamânt cultural în satul Plopu››. Fiind necesară finalizarea
lucrărilor de modernizare cuprinse la poziția nr.1 din Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului multianual al investiţiilor publice, ca secţiune de
dezvoltare în bugetul local aprobat,  cu termen de finalizare 31 decembrie 2020.

Autoritățile deliberative au posibilitatea colaborării sau asocierii pentru realizarea unor
lucrări și servicii publice locale ce se realizează pe bază de contracte de asociere în care sunt
cuprinse sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități ale administrației
publice locale, în vederea stimulării asocierii unităților administrativ teritoriale pentru
realizarea unor proiecte de interes comun.

În cazul instituției noastre, se preconizează asocierea cu Consiliul Județean Brăila în
vederea realizării unor obiective de interes public, din care pentru orașe suma este de maximum
800.000 lei/an, fiind binevenită o nouă astfel de asociere pentru finalizarea obiectivului de
investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în
vederea realizării unui așezamânt cultural în satul Plopu››.

Bugetul estimat al obiectivului de investiții  este de 1.800.000 lei- inclusiv taxa pe
valoarea adăugată.

Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea
obiectului asocierii, în sumă de 1.000.000 lei, inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  local
pe anul 2020, din capitolul 67020307710101- cultură, recreere, religie- cămin cultural,
contribuția Consiliului Județean Brăila să fie în sumă de 800.000 lei, care sunt prevăzute în
buget la venituri conform clasificației bugetare 430239- subvenții acordate în baza contractelor
de parteneriat sau asociere.

28,02,2020

Sef serviciu
Georgiana Turcu



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.23

din 4 martie 2020

privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
și a cheltuielilor aferente.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
4 martie 2020;

Având în vedere:
►Solicitarea de clarificare 5 cu nr.3911/20.02.2020 a Agenției de Dezvoltare Regională

Sud-Est, cu termen 5 martie 2020 pentru completarea dosarului de finanțare cu noua formă
a hotărârii consiliului local și cu noile valori eligibile aferente proiectului ‹‹Transport public
urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și aprobarea contribuției proprii la
cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;

►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;

►Hotărârile Consiliului Local nr.45 și 46 din data de 31.01.2018 privind aprobarea
Studiului de oportunitate, a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, promovat cu
finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul
specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
externă și avizele favorabile ale comisiei de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul
Brăila››, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor de
carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/ 2019/3/3.2/
4/2.-Regiuni.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 4.129.201,92 lei pentru
finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în
Orașul Ianca, județul Brăila››, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
în cuantum de 378.214,44 lei.

(2) Din contribuția proprie în proiect în valoare de 4.129.201,92  lei,  suma de 1.133.312
lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției mijloacelor de transport care va fi
suportată de la bugetul de stat potrivit prevederilor art.9 lit. o) din O.U.G. nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art.4.-Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care
pot apărea pe perioada derulării proiectului ‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca,
județul Brăila››, în vederea implementării acestuia în condiții optime.

Art.5-Se vor asigura de asemenea din bugetul local toate resursele financiare necesare
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Art.6.-Se împuternicește domnul primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele
și pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului
‹‹Transport public urban modern în Orașul Ianca, județul Brăila››.

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în
orașul Ianca, județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente.

În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
documentaţia anexată.

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

Prin Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice au
fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, precum și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism,
unde s-a instituit obligația în sarcina autorităților administrației publice locale de a elabora/
actualiza Planurile de Mobilitate Urbană la nivelul localităților, ca document necesar în
promovarea proiectelor de dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare;

Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a Planului urbanistic general (P.U.G.),
constituind instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate
şi transport ale persoanelor şi mărfurilor;

Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor
şi a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport
(aerian, acvatic, feroviar, auto-velo, pietonal) din punct de vedere social, economic şi de
mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;

În fine, Planul de mobilitate urbană are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în
raport cu nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ –
teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective:

a)-îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;
b)-reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului

şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport;
c)-asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor

metropolitane/periurbane;
d)-asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;
e)-asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu

dizabilităţi;
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Prin urmare, conștienți de utilitatea acestui document, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.73/28.09.2017 s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca,
document care ne-a permis ulterior să promovăm proiectul ‹‹Transport public urban modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 -
Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul P.O.R. 2014-2020;

După care, pentru același proiect, prin Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 s-
au mai aprobat Studiul de oportunitate, Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici,
aceștia din urmă fiind actualizași la nivelul anului 2019 prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/
31.01.2019.

Apoi, deși părea un non-sens după ce au fost adoptate hotărârile precizate anterior, prin
Scrisoarea nr.33402/04.11.2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a mai solicitat
completarea dosarului, printre alte documente, cu hotărârea consiliului local privind
aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a
contribuției proprii la cofinanțarea lui, pentru că au constat de abia acum că așa prevede
Ghidul apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni!

Dar nici aceasta nu a fost suficient pentru că, prin Solicitarea de clarificare 5 cu nr.3911/
20.02.2020, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est ne-a înștiințat că la nivelul ministerului
de resort s-au scos de la cheltuieli eligibile anumite lucrări din proiect și le-au trecut la
cheltuieli neeligibile, adică finanțate din bugetul local, motiv pentru care a mai solicitat încă
odată completarea dosarului de finanțare cu noua formă a hotărârii consiliului local și cu noile
valori eligibile aferente proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, precum și aprobarea contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului
apelului de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;

Detaliile proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› le
regăsiți  raportul compartimentului de proiecte, de unde mai puteți constata că:

a)-valoarea totală a proiectului actualizată la nivelul anului 2020 a rămas în valoare de
23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care:

b)-suma de 4.129.201,92 lei reprezintă contribuția orașului Ianca la finanțarea tuturor
cheltuielilor neeligibile;

c)-suma de 378.214,44 lei reprezintă cofinanțarea proprie în procent de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului;

d)-din contribuția proprie în proiect în valoare de 4.129.201,92  lei,  suma de 1.133.312
lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției mijloacelor de transport care va fi
suportată de la bugetul de stat potrivit prevederilor art.9 lit. o) din O.U.G. nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Acesta este contextul repromovării acestei hotărâri și având în vedere termenul limită de
5 martie 2020, impus pentru completarea dosarului de finanțare, vă rog să fiți de acord cu
înscrierea pe ordinea de zi și adoptarea hotărârii în regim de urgență la ședința extraordinară
din data de 04.03.2020.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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RAPORT

Subsemnatul Teis Gheorghe , manager proiecte in cadrul Primariei orasului Ianca,

supun atentiei domnului Primar si Consiliului Local urmatoarele:

in data de 20.02.2020 s-a transmis catre institutia noastra o adresa cu nr. 11420 /

20.02.2020 prin care suntem instiintati ca in urma evaluarii tehnico financiare a proiectului “
TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA” se afla in etapa de

precontractare fapt pentru care este necesara adoptarea unei Hotarari de consiliu local

pentru acest proiect. Primaria isi propune accesarea de fonduri europene prin Programul

Operaţional Regional 2014-2020 Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în

zonele urbane bazată pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabila prin proiectul faza SF:

“Transport public urban modern Oraș Ianca, judetul Braila”.
Scopul intregului proiect este ca  mobilitatea urbana să devină mult mai puţin

dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată

în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei

ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea

utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

INDICATORI TEHNCI :

Transportul urban, se va face cu  4 bucăți autobuze cu motoare tip hibrid ce vor fi

achizitionate.

 sa infiinteze 4 trasee de transport în comun care sa deserveasca toate localitatiile

aflate în administrarea oraș Ianca,

Traseul 1:Ianca Terminal- Berlesti și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3 curse,

duminica 1cursa

Traseul 2:Ianca Terminal-Tarlele Filiu și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3curse,

duminica 1cursa

Traseu 3:Ianca-Ianca Gara-Oprisenesti, retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3curse,

duminica 1cursa

Traseul4: Ianca intern 13 curse zilnic.

sa amenajeze un terminal(locul de parcare și de pornire în cursa), respectiv va

reface stratul de uzura a unei platforme existente unde va funcționa acesta;

 sa infiinteze 7 parcari adiacente traseelor de autobuz(in apropierea: garilor, a



stadioanelor, a targului, a intersectiilor cu DN2B, etc) , pentru incurajarea transportului

în comun si deprinderea locuitorilor cu soluții de transport intermodal.

 sa reabiliteze și/sau sa modernizeze străzile/tronsoanele de străzi care nu sunt

asfaltate, sau respectiv, a caror suprafața de rulare este deteriorata,  pe o lungime de

cca. 8,200km din toată lungimea traseelor,

 sa amenajeze 39 bucăți statii de autobuz cu platforme asfaltate și construcție

metalica prefabricata pentru adăpost călători cu bancuta și cos de gunoi, dotate după

importanța locatiei cu sistem sau afisaj de informare precum și automate de eliberare

bilete de transport.

 sa achizitioneze 4 autovehicule tip autobuz cu capacitate de 40-50locuri cu

motorizare tip hibrid(in anexe Fise tehnice cu carateristici tehnice minimale)

 sa infiinteze piste cu dublu sens destinate circulatiei ciclistilor astfel:

2 bucăți pe ambele părți ale strazii  Calea Brailei-DN2B intre km 61+412,25 -
64+523,03, situate intre trotuarele existente și gardurile proprietatilor, În capătul

celor doua piste se vor amenaja doua platforme cu rasteluri de parcare bicilete si1

bucata pe partea stanga, pe strada Rozelor;

 sa amenajeze intre pistele de bicilisti și trotuarele existente, spații verzi prin

insamantare cu gazon și locuri de odihna echipate cu banci montate în intre trotuarelor

existente și pistele destinate ciclistilor pe strada Brailei

 realizarea de marcaje pentru trecere pietoni.

Constructiile rutiere și amenajarile necesare transportului în comun, care se prevad

prin Studiul de Fezabilitate / DALI  a fi executate in cadrul proiectului  sunt:

- piste pentru biciclete,

pe strada Brailei(DN2B intre km 61+412,25 și km64+006,68 )pe partea stânga și dreapta

situate intre trotuarele existente și gardurile proprietatilor, la distanta fata de axul, respectiv

marginea carosabilului drumului național DN2B cuprinsă intre10,52m si12,10m și pe strada

Rozelor Aceste piste de bicilisti vor avea trei platforme cu rasteluri de parcare bicilete, situate

spre proprietăți.

Fiecare pista, va avea doua benzi de circulatie =2*1,00m. Acestea vor fi incadrate la nivel cu

borduri mici din beton de ciment și vor vea suprafața de rulare din mixtura asfaltica colorata

roșu, cu marcaje rutiere specifice și de delimitare a sensurilor.

-str. Brailei(DN2B), pe ambele parti 2buc*2,556km=5,112km;

-str. Rozelor, pe o singura parte         1buc*0,605km= 0,605km;

- 39 bucăți statii de autobuz :



În oraș Ianca:

în tronsonul drumului național/strada Brailei cu 2 benzi de circulatie: 2(doua)bucati  cu refugii

30m/20m*3,0m, situate in exteriorul partii carosabile actuale, pe dreapta și stânga, înainte de

intersecția cu str. Viilor;

în tronsonul drumului național/strada Brailei cu 4 benzi de circulatie: în zona km

64+217,01(BRD)  pe partea dreapta și stânga 2 bucăți fără refugii și la km 64+523,03, pe

partea stânga, 1 bucata cu refugiu19m/14m*3,0m.

pe strada str. Aviatorilor: 5 bucăți fără refugii și o bucata cu refugiu;

pe strada str. Rozelor: 1 bucata cu banda carosabila de intoarcere;

pe strada str. Stadionului: 2 bucăți fără refugii

pe strada str. Garii: 5 bucăți fără refugii

pe strada str. Sarateni: 7 bucăți fără refugii

pe strada str. Parcului: 2 bucăți fără refugii

pe strada str. Scolii(la targ): 1 bucăți fără refugii

pe strada str. Fabricii: 2 bucăți fără refugii

- În satele componente se vor infiinta statii fără refugii, astfel:  Perisoru- 4 bucăți, Berlesti -

1bucata, Tarlele Filiu-1 bucata, Plopu- 4 bucăți, Ianca Gara 2 bucăți și în Oprisenesti-1

bucata.

- 195 locuri parcare, situate in apropierea unor statii de autobus (park and ride) si in

zone de interes(scoli, targ, terenuri pentru activitati sportive, stadioane, etc)

Realizarea unui astfel de strat de rulare se va  obtine prin:

-executia de lucrari de intretinere a strazilor urbane modernizate existente, prin asternere

de covoare asfaltice într-un strat în Ianca pe strada Oncescu, strada Școlii, strada Fabricii,

str. Garii-DC36 Perisoru si DC37 tronson cuprins intre DN2B-Intrare Plopu.

- lucrări de  modernizare a unor tronsoane de străzi  care actualmente sunt slab pietruite:

str. Ceferistilor si str. Rozelor din orașul Ianca, str. 1 din satul Plopu și  în Ianca Gara
pe străzile : nr.1 și str.nr.4.

Lucrările de construcții cuprinse în cadrul proiectului se vor desfasura pe actualele

amplasamente ale drumurilor locale, amplasate in intravilanul și extravilanul orașului Ianca cu

satele componente.

Fata de cele mentionate supun aprobarii Consiliului Local Proiectul “ TRANSPORT
PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA”.

Valoarea totală a proiectului “ TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN, IN
ORASUL IANCA”, în cuantum de 23.039.923,06 lei (inclusiv TVA).



Contribuția proprie în proiect de 4,129,201.92 lei (din această valoare, suma de

1,133,312.000 lei reprezintă TVA-ul aferente achiziției mijloacelor de transport care va fi

suportată de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare (OUG 40/2015, cu

modificările şi completările ulterioare, art. 9, lit. O), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în

cuantum de 378,214.44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Transport public urban
modern in Orasul Ianca, jud. Braila.

In concluzie fata de cele prezentate mai sus si in precedentul raport care viza

adoptarea unei hotarari de consiliu pentru finantarea proiectului si in urma adresei primita de

la ADR-SE s-au trecut pe neeligibile o serie de lucrari cum ar fi :

- Reabilitarea DC 37 – aflat in zona considerata rurala

- Parcarile aferente statiilor de autobuz – nu sunt considerate parcari tip park and ride

- Reabilitarea Str. Tineretului – Plopu – aflata in zona considerata rurala

- Reabilitarea DC 35 BERLESCU – PERISORU – aflat in zona considerata rurala

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “
TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA”, pentru implementarea

proiectului în condiții optime, se vor asigura din BUGETUL LOCAL
Se împuternicește FANEL GEORGE CHIRITA să semeneze toate actele necesare şi

contractul de finanţare în numele PRIMARIEI IANCA.

MANAGER PROIECTE

Ing. GHEORGHE TEIS



H O T Ă R Â R E A   Nr.11
din 28 februarie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului
2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,
în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza

întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a
clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››;

►Programul multianual al investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018, unde la poziția nr.13 din Anexa nr.3 figurează obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui
așezământ cultural în satul Plopu››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;

►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de aplicarea dispoziţiilor
art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

►adresa nr.3104/07.02.2019 a S.C .Pricons S.R.L. Brăila-constructorul obiectivului ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904 în vederea realizării unui așezământ cultural în satul
Plopu››, prin care se solicită actualizarea valorii Contractului de lucrări nr.18967/29.08.2018;

►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul

comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), 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 indicatorii tehnico-economici, după finalizarea procedurilor de achiziție publică și
actualizați pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea
structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în
satul Plopu››, conform Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul proiectului pentru rest lucrări de executat la nivelul anului 2019  este de 1.741.643,52 lei,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se asigură integral din bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului Ianca.

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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Radian STĂNCULESCU Alexandru STERIAN

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
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