
 

 

 

 

 
 

 

  
 

                                                          D I S P O Z I Ţ I A Nr.226 
                                                 din 19 martie 2018 

 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 martie 2018. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215 din 2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                     D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 martie 2018, ora 
1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi: 
      1.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui teren din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. pentru 
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1 
      2.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în 
favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1 
      3.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra unui imobil din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, format din 
construcție și teren aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7. 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1 
      4.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul public al orașului administrat de 
consiliul local, situat în Piața agroalimentară, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara 
spațiului comercial situat pe acest teren; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1 
      5.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de 
consiliul local, prin novația Contractului de concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-
cumpărare, doamnei Moraru (Smeu) Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în 
intravilanul satului Plopu nr.556-Lot 56; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1 
      6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului centralizat al orașului Ianca 
pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2                                     
      7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin 
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru 
perioada 1 ianuarie-31 august 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
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      9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale din satul 
Plopu pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice 
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico 
Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      12.-Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, 
dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 2018; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      13.-Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător 
agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      14.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de pășunat și a unor măsuri organizatorice 
pentru utilizarea suprafețelor de pajiști din domeniul privat al orașului în anul 2018; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      15.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2018, 
pentru rest lucrări de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și 
modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      16.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați după atribuirea 
contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. 
Orașul Ianca, județul Brăila››; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2 
      17.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin 
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul 
proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3 
      18.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin 
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor 
D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3 
      19.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin 
Consiliul Județean, pentru organizarea Simpozionului internațional de sculptură monumentală ‹‹Nicăpetre›› 
ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018; 
      - iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3 
      20.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca; 
      -prezintă primarul orașului Ianca; 
      21.-Diverse. 
      Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe 
ordinea de zi pe data de 27 martie 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 
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P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.18 

din 29 martie 2018 
 

privind: instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului 
administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. pentru realizarea proiectului „Forarea și 
echiparea sondei 628 bis Oprișenești”. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.260/08-02-2018 a S.C. OMV Petrom S.A. a solicitat instituirea dreptului de servitute, cu 
titlu oneros, pe toată durata operaţiunilor petroliere, asupra unui teren administrat de consiliul local, pentru 
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”; 
      ►dispoziţiile art.7 și art.9 din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil; 
      ►Hotărârea Guvernului României Nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor 
perimetre de exploatare petrolieră, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de 
exploatare a fost prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/ 
29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; 
      ►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.-(1) Se instituie dreptul de servitute, cu titlu oneros, pe toată durata operaţiunilor petroliere, dar nu 
mai puțin de 3 ani, asupra unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, pentru 
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”. 
      (2) Terenul în suprafață de 4247,33 mp, reprezentând o parte din culoarul conductei de legătură a 
sondei cu Parcul 15 Oprișenești, este situat în Tarlaua 180, Parcela 1586, fiind identificat prin planul de 
amplasament și delimitare anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (3) Renta datorată  de S.C. OMV Petrom S.A. este de 2,85 lei/mp/an, care se indexează anual în 
funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila. 
      (4) Renta se poate plăti anticipat sau la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe 
teren. Pentru neplata în termen a rentei se datorează majorări de întârziere, potrivit legii.    
      Art.2.-(1) Terenul va fi pus la dispoziția operatorului pe bază de protocol, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  
      (2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
monitorizează permanent modul de îndeplinire a obligațiilor de utilizare a terenului prevăzute în protocol. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 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 
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                                               REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui 
teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV 
Petrom S.A. pentru realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”. 

 
      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 adresa nr.260/08-02-2018, S.C. OMV Petrom S.A. a solicitat instituirea dreptului de 
servitute, cu titlu oneros, pe toată durata operaţiunilor petroliere, asupra unui teren administrat de 
consiliul local, pentru realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”; 
      Instituirea dreptului de servitute legală, cu titlu oneros, presupune plata unei rente pe toată 
durata operaţiunilor petroliere, stabilită prin negociere între operator și proprietar, însă în cazul de 
față am propus cel mai mare preț practicat în celelalte contracte cu S.C. OMV Petrom S.A., 
actualizat la zi cu indicele de inflație; 
      În situația de față, utilizarea terenului constă în realizarea culoarului conductei de legătură a 
sondei 628 bis cu Parcul 15 Oprișenești, iar ulterior pentru intervenții în caz de avarii sau de 
înlocuire a conductei; 
      Instituirea acestui drept este permis concesionarilor de perimetre petroliere prin art.7 din Legea 
petrolului nr.238/2004, iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti 
prevăzut la anexa 92 a H.G.nr.903/2004, la care termenul de exploatare a fost prelungit prin 
H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028; 
      Ca atare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca această 
investiție să poată fi realizată, devenind astfel și o sursă suplimentară de venituri la bugetul local, 
utilizatorul exprimându-și intenția de a plăti anticipat renta pe următorii 3 ani. 
 
 

                                               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.19 
                                                        din 29 martie 2018 

 
pentru: constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul 
privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în favoarea 
domnului Bratosin Dumitru-Vicu. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.12316/06.03.2018 a domnului Bratosin Dumitru-Vicu, cu domiciliul în 
orașul Ianca, str.Parcului nr.64, prin care a solicitat constituirea dreptului de superficie 
asupra unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, liber de 
construcții, situat în continuarea curții aferente casei de locuit, în vederea extinderii anexelor 
gospodărești; 
      ►dispoziţiile art.693-702 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, 
coroborate cu prevederile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 lit.c) și art.7 din Regulamentul privind închirierea sau constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 
      ►raportul de evaluare a terenului întocmit la data de 16.03.2018 de către expert 
evaluator Iulian Cosmin Androniu, pe baza căruia s-a stabilit prețul anual al superficiei 
similar prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.121 
alin.(2) 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui 
teren în suprafață de 1.120 mp din domeniul privat administrat de consiliul local, în 
favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu, în vederea extinderii anexelor gospodărești. 
      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în 
continuarea curții aferente casei de locuit-proprietatea superficiarului, având numărul 
cadastral 78349, înscris în Cartea Funciară 78349 a U.A.T. Ianca. 
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      Art.2.-(1) Durata superficiei este de 49 ani de la data încheierii contractului în formă 
autentică, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 
      (2) Prețul superficiei este de 0,59 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de 
rata inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, la 
care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.  
      (3) Prețul superficiei se plăteşte  la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. Taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
      (4) Pentru neplata în termen a prețului superficiei şi a taxei pe teren se datorează 
majorări de întârziere, potrivit legii pentru creanţele bugetare.    
      Art.3.-(1) Se aprobă modelul Contractului de superficie pentru terenul prevăzut la 
art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea în formă autentică a Contractului de 
superficie cad în sarcina superficiarului. 
      Art.4.-(1) Se mandatează primarului orașului Ianca să semneze Contractul de 
superficie în formă autentică. 
      (2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului monitorizează permanent modul de îndeplinire a prevederilor Contractului de 
superficie. 
      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi 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 
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                                                 REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre pentru: constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul 
privat al orașului, situat în orașul Ianca, str.Parcului, în favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu. 
 
      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 cererea nr.12316/06.03.2018, domnul Bratosin Dumitru-Vicu din orașul Ianca, str.Parcului nr.64, a 
solicitat constituirea dreptului de superficie asupra unui teren din domeniul privat al orașului administrat de 
consiliul local, în vederea extinderii anexelor gospodărești. Terenul are suprafața de 1.120 mp, este liber de 
construcții, fiind situat în continuarea curții aferente casei de locuit a petentului, având numărul cadastral 
78349 și înscris în Cartea Funciară 78349 a U.A.T. Ianca; 
      La data de 1 ianuarie 1990 terenul solicitat acum se afla în proprietatea fostei CAP Ianca, fiind dat ca 
lot în folosință domnului Bratosin Dumitru-Vicu în calitate de membru cooperator. Terenul era situat în 
extravilanul orașului Ianca, dar în continuarea terenului pe care fosta CAP Ianca l-a vândut domnului 
Bratosin Dumitru-Vicu prin Actul de dare cu plată nr.332/ 02.05.1990, fiind ulterior trecut în intravilanul 
orașului prin Planul Urbanistic General aprobat în anul 2001. 
      Potrivit dispoziţiilor art.23 alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991: „….pentru suprafaţa de teren 
agricol atribuită de cooperativa agricolă de producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art.4 din Decretul-lege 
nr.42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent 
dacă acest teren se afla în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan…”; 
      Acum, solicitarea se încadrează în prevederile art.7 din Regulamentul privind închirierea/constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018, fiind argumentată și de faptul că la acest teren nu mai există 
altă cale de acces decât din curtea petentului, care a explicat la rându-i foarte exact în cerere cum s-a 
ajuns la această situație; 
      Cum superficia cu titlu oneros presupune și stabilirea unui preț, în mod similar prevederilor art.17 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, am solicitat întocmirea unui raport de evaluare în urma căruia prețul minim rezultat 
a fost de 0,59 lei/mp/an, la care se adaugă și taxa pe teren conform prevederilor art.463 alin.(2) și (5) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  
      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, care va constitui o nouă 
sursă de venituri pentru bugetul local. 

                                 
                                                        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.19/29.03.2018 
 
 
 

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE 
 
 
 I. PĂRŢI CONTRACTANTE 
 
 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-ORAȘ IANCA, Judeţul Brăila, având Cod de înregistrare  
fiscală (C.I.F.)  4874631, atribuit la data de 29.07.2010, reprezentată la încheierea prezentului contract de 
primarul Chiriță Fănel George, cetăţean român, domiciliat în orașul Ianca, str.Teilor nr.53, judeţul Brăila, 
identificat cu Carte de identitate seria XR nr.521922, eliberată de SPCLEP Ianca, la data de 02.03.2015, 
C.N.P. 1710301090100, numit în baza Încheierii din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei dată în Dosarul 
nr.900/228/2016, judeţul Brăila, denumită în continuare PROPRIETAR                  
                                    și 
 Domnul Bratosin Dumitru-Vicu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, județul Brăila, 
identificat cu Cartea de identitate seria XR nr.604945, eliberată de SPCLEP Ianca la data de 28.08.2017, 
C.N.P. 1590825093942, denumit în continuare SUPERFICIAR,  
 
           În temeiul prevederilor art.693-701 din Legea nr.297/2009-republicată, privind Codul civil, și ale 
Hotărârii Consiliului Local nr.19/29.03.2018, am convenit încheierea prezentului contract de constituire a 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Subsemnatul, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila, în baza 

mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/29.03.2018, constitui un drept de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenului în suprafaţa de 1.120 m.p. situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în continuarea 
curții aferente casei de locuit-proprietatea superficiarului, identificat cu numărul cadastral 78349, înscris în 
Cartea Funciară 78349 a U.A.T. Ianca-domeniul privat, în favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu--------------- 

Pentru prezentul contract a fost necesară emiterea Extrasului de carte funciară-pentru informare 
nr.2331/05.01.2018, de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila - Biroul  de  Carte Funciară 
Făurei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dreptul de superficie asupra terenului se constituie în scopul extinderii construcțiilor aferente locuinței 
și anexelor gospodărești------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Eu, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila, declar că terenul 
menţionat mai sus face parte din domeniul privat al orașului Ianca  şi este administrat de Consiliul Local 
Ianca, conform Hotărârii nr.48/2017, completată prin Hotărârea nr.77/31.10.2017---------------------------------------- 

 
III. CONDIȚII GENERALE ALE SUPERFICIEI 
 

   3.1. Regimul bunurilor utilizate de superficiar în derularea superficiei (regimul bunurilor proprii) 
 În derularea contractului de superficie, superficiarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:------------ 

a).- bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarului la încetarea 
contractului de superficie. Sunt bunuri de retur: terenul în suprafață de 1.120 m.p., identificat cu numărul 
cadastral 78349, înscris în Cartea Funciară 78349 a U.A.T. Ianca------------------------------------------------------------  

b).-bunurile proprii care la încetarea contractului de superficie, rămân în proprietatea superficiarului. 
Sunt bunuri proprii: construcțiile realizate de superficiar pe terenul proprietarei pe perioada superficiei.----------- 

c).-proprietarul/superficiarul poate dobândi bunurile proprii ale superficiarului/proprietarului la valoarea 
stabilită de părți, în urma unui raport de expertiză.  ------------------------------------------------------------------------------- 

  3.2. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare: 
  Pe durata superficiei, superficiarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a 

mediului conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările 
ulterioare--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  Amenajarea zonei nu va afecta mediul și va fi realizată conform legislației în vigoare----------------------- 
  Deșeurile se vor depozita corespunzător și selectiv și se vor evacua pe măsura acumulării lor prin 

firme autorizate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  3.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență. 

 Terenul va fi exploatat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat 
contractul, eventualele schimbări ale regimului de exploatare fiind permise doar cu aprobarea proprietarului.--- 

  Proprietarul transmite, pe durata contractului, dreptul și obligația de a exploata terenul în schimbul 
unui preț (superficia).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Superficiarul acționează pe riscul și răspunderea lui pentru exploatarea terenului, conform destinației. 

  3.4.Superficiarul nu poate constitui alt drept de superficie asupra terenului ce face obiectul 
contractului de superficie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  3.5. Superficiarul nu poate transmite sub nicio formă unui terț terenul ce face obiectul contractului.----- 
  3.6. Durata superficiei este de 49 ani (patruzeci și nouă ani), începând de la data semnării 

contractului.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Durata poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, la cererea 

superficiarului, transmisă cu cel puțin 30 zile (treizeci zile) anterior expirării duratei inițiale a superficiei.---------- 
  3.7. Pe perioada folosirii terenului, începând cu data semnării contractului, superficiarul va plăti 

proprietarului un preț de 0,59 lei/m.p./an, conform Hotărârii Consiliului Local nr.19/29.03.2018 de aprobare a 
procedurii, la care se adaugă taxa pe teren conform art.463 alin.(2) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare-------------------------------------------------------------------------------------- 

  Prețul superficiei se va plăti în două rate egale, la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului. Neplata prețului și a taxei la termen atrage penalități de întârziere, 
potrivit legii. Prețul superficiei și taxa pe teren se fac venit la bugetul local al orașului Ianca. 

   Neplata superficiei doi ani consecutiv conduce la rezilierea de drept a contractului. 
  3.8. Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de proprietară.-------------------------------------------------------- 
  Superficiarul are obligația ca în termen de cel mult 90 zile, de la data semnării contractului de 

superficie la Biroul Notarului Public, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă 
egală cu superficia pe un an. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume 
datorate proprietarului de către superficiară, în baza contractului de superficie.------------------------------------------- 

  În situația în care superficiarul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de drept, 
fără punerea în întârziere a superficiarului.------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
IV. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI  SUPERFICIEI 
 

   Contractul de superficie încetează în următoarele situații:----------------------------------------------------------- 
  4.1. La expirarea duratei stabilite în contractul de superficie;------------------------------------------------------- 
  4.2. Neplata prețului superficiei doi ani consecutiv duce la rezilierea contractului fără punerea în 

întârziere a superficiarului și fără intervenția instanțelor judecătorești;------------------------------------------------------- 
  4.3. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile superficiarului. În caz de dezacord, stabilirea 
cuantumului despăgubirilor va fi de competența instanței de judecată.------------------------------------------------------ 

  4.4. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către superficiar, prin reziliere de către 
proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina superficiarului.--------------------------------------------------------------- 

  4.5. La dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului primit în folosință prin contract de superficie 
sau în cazul imposibilității obiective a superficiarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei 
despăgubiri.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La încetarea contractului de superficie, superficiarul este obligată să restituie, în deplină proprietate, 
liber de orice sarcină, terenul care face obiectul prezentului contrat. 

 
  V. CONTROLUL 
 
  5.1. Controlul general al respectării de către superficiar a prevederilor Contractului de superficie se 

realizează de primarul orașului Ianca, sau de personalul desemnat de acesta.------------------------------------------- 
 



  VI. LITIGII 
 
  6.1. Litigiile de orice fel sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din raza 

teritorială a proprietarei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  VII. ALTE CLAUZE 
 
  7.1. Superficiarul va asigura executarea construcțiilor cu respectarea legislației și reglementările 

tehnice în vigoare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  7.2.  Superficiarul are obligația să plătească impozitele și taxele datorate bugetului local prevăzute de 

legislația în vigoare.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  Subsemnatul, Bratosin Dumitru-Vicu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, județul Brăila, 

identificat cu Cartea de identitate seria XR nr.604945, eliberată de SPCLEP Ianca la data de 28.08.2017, 
C.N.P. 1590825093942, sunt de acord cu constituirea dreptului de superficie asupra terenului descris mai sus, 
în condițiile prezentului contract, în scopul extinderii construcțiilor aferente locuinței și anexelor gospodărești --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Noi, părţile contractante, solicităm în mod expres notarului public să noteze dreptul de superficie în 
Cartea Funciara a imobilului.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Noi, părţile contractante, declarăm că ne obligăm ca în termen de 30 de zile de la perfectarea acestui 
contract să-l depunem la organul fiscal al Primăriei orașului Ianca, judeţul Brăila.--------------------------------------- 

  Noi, părţile contractante, declarăm că avem capacitate deplină de a contracta şi în acest sens ne 
asumăm toate clauzele introduse în prezentul contract, aşa cum ele au fost scrise.------------------------------------- 
  

Redactat, editat şi autentificat la BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL …………………………., într-un 
singur exemplar original, care a fost depus la arhiva biroului notarial.-------------------------------------------------------  
     
                   PROPRIETAR                                                                                   
 U.A.T. - ORAȘ IANCA                                                                                    SUPERFICIAR                                           
            reprezentată de primar,                           
       
            Chiriță Fănel George                                                                              Bratosin Dumitru-Vicu 
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Declaraţie de conformitate 

 

Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile 

prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, 

certificam ca analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai 

la ipotezele si condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile 

personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

 

Certificam ca nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea care 

face obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu 

suntem părtinitori fata de vreuna din părţile implicate. 

 

Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere 

care sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un 

stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare. 

 

Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes 

financiar legat de finalizarea tranzactiei. 

 

Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor din 

standardele si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia 

Naţionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania). 

 

Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert 

Evaluator Androniu Iulian Cosmin 

 

Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR. 

 

La data elaborarii acestui raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este 

membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala 

continua al ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.
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1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă şi a preţului dreptului de 

superficie pentru terenului din oraş Ianca, str. Parcului nr. 64, CV 24, P 1184/1/5/1, jud. 

Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

 

Destinatarul lucrării: U.A.T. IANCA. 

 

Data evaluării: 16.03.2018 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,6538 LEI/ EURO. 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):  

 

  13300 lei echivalent a 2850 euro (11,88 lei/mp, echivalent a 2,55 euro/mp) 

        

  Suprafaţa este de 1120 mp 

        

  Valoarea estimată a pretului anual al dreptului de superficie este de: 

  661 lei echivalent a 141,8 euro (0,59 lei/mp echivalent a 0,13 euro/mp). 

  Valoarea estimată a pretului lunar al dreptului de superficie este de: 

  55,1 lei echivalent a 11,8 euro (0,05 lei/mp echivalent a 0,011 euro/mp). 

 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

 

 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu
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2. CONSIDERATII GENERALE 

2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării            

Obiectul evaluării îl constituie terenul din Oraş Ianca, str. Parcului nr. 64, CV 24, 

P 1184/1/5/1, jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate şi a cuantumului preţului dreptului de superficie, în 

vederea constituirii dreptului de superficie. 

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

constituirea dreptului de superficie. 

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

2.2. Prezentarea echipei de evaluare  

Raportul de evaluare a fost intocmit de Androniu Cosmin, expert evaluator de 

întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.     

2.3. Beneficiar 

U.A.T. Ianca, cu sediul in oraşul Ianca, jud. Brăila.       

2.4. Data estimării valorii 

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

estimate de catre evaluator( data evaluarii) este 16.03.2018. 

Data elaborarii raportului este 16.03.2018. 

2.5. Inspecţia proprietăţii 

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 16.03.2018  

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative 

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative , prezentate in 

cele ce urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze 

si concluzii , precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. 

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului 

raport  sunt urmatoarele: 
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Ipoteze: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru 

oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate 

de către proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 

suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil. Pentru 

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

finanţatorului documente justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. 

In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă 

asupra valorii echipamentului supus evaluării şi nu a fost omis în mod deliberat niciun 
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fel de informaţii care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa 

evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. 

Evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii 

ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu etc., care ar putea influenţa în 

vreun sens valoarea bunurilor în cauză. 

Conditii limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, valorile 

nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt 

şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în 

funcţie de condiţiile viitoare. 

2.7.  Baza de evaluare, tipul valorii estimate 

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele 

beneficiarului, in concordanta cuprevederile legale, reprezintă o estimare a valorii de 

piaţa a acţiunilor intreprinderii asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 

2018. 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate 

mai sus şi estimarea valorii adecvate şi a cuantumului preţului dreptului de superficie, 

în vederea constituirii dreptului de superficie, tipul de valoare estimată în prezentul 

raport este valoarea de piaţă. 
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Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie 

ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 

 

2.8. Declararea conformității cu SEV 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2018, astfel: 

➢ SEV 100 – Cadrul general 

➢ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

➢ SEV 103 – Raportarea evaluării 

➢ SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

➢ Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile 

2.9.  Materialele şi sursele de informaţii utilizate 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2018, 

respectiv: 

➢ SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

➢ SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

➢ SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

➢ SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

➢ SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

➢ SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

➢ SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

 

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

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

➢ GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile 

➢ „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

➢ „Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of 

Appraisers; 

➢ Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

2.10. Drepturile de proprietate evaluate 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine U.A.T. Ianca. 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

• Posesia – de a stăpânii, 

• Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

• Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

• Legale, 

• Judiciare, 

• Convenționale. 

 

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de moștenire, 

fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale 

statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a 

respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului). 
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Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

➢ CF78349; 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 

 

2.11. Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 
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3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piaţa aşa cum a 

fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

➢ documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 

➢ inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la 

dispoziţie de solicitant; 

➢ stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

➢ selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

➢ deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

➢ analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct 

de vedere al evaluării; 

➢ aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

3.2. Identificarea bunurilor evaluate  

Imobilul se află oraş Ianca, str. Parcului nr. 64, CV 24, P 1184/1/5/1, jud. Brăila, 

proprietatea U.A.T. IANCA 

Zona este periferică a oraşului Ianca. 

Teren cu suprafaţa totală de 1.120 mp. 

Inspecţia s-a făcut in data de 16.03.2018.  
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Localizare: 

 

 

3.3. Descrierea zonei de amplasare 

 

Zona de amplasare este periferică a loc. Ianca. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

➢ Auto –DN2B 

➢ Calitatea reţelelor de transport: asfalt 

Caracterul edilitar al zonei 

➢ Imobile agricole şi rezidenţiale.  

➢ În zonă se află  

o  terenuri libere şi proprietăţi rezidenţiale 

Utilităţi edilitare 

➢ Reţea rurală de energie electrică  

Ambient civilizat. 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

 

3.4. Descrierea amplasamentului 

 

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa totală de 1.120 mp. 
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Pe teren nu există construcţii definitive.  

Are formă poligonală, nu are acces direct la drum comunal  

Terenul este împrejmuit.  

Utilităţi: are acces curent electric şi apă. 

Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale şi agricole. 

3.5. Descrierea construcţiei 

 

Pe teren nu există construcţii definitive. 

3.6. Studiul pieţei 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, pieţele 

imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, fiind 

influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 
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Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate considera 

că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o piața inactivă, 

caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În consecință, avem o 

piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai mici pentru 

proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

• Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită 

perioadei de criză pe care o traversăm, caracterizată de 

prețurile relativ scăzute pe piață,  

• Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși 

va păstra un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, 

determinat de scăderea economiilor populației ca urmare a 

crizei economice, cât și ca urmare a stagnării a creditului 

ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect direct 

asupra dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

• din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

• din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață arată 

modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 
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Aspecte economice 

 

Economia românească a inregistrat valori pozitive în trimestrul I al anului 2017, 

raportând o creștere de 5,6% a PIB-ului, cea mai mare dintre țările UE. Evoluția a fost 

determinată de serviciile de producție și IT, în timp ce vânzările cu amănuntul au fost 

temperate la o creștere de 7,3%, după o creștere de 13,5% în 2016. 

Rata șomajului a scăzut la 5,3%, deoarece numărul total al angajaților a ajuns 

la 4,85 milioane la mijlocul anului 2017, față de 4,1 milioane la începutul anului 2011. 

Indicatori Macroeconomici 
 H1 2017 (y/y) Directional outlook 

GDP Growth rate (%) 5.6* → 

GDP per capita (€) 8,500 ↗ 

Gov. debt as a % of GDP 37.1* ↘ 

Budget deficit (%) 0.77 ↗ 

Monetary policy rate (%) 1.75 → 

CPI (%) 0.9 ↗ 

Construction works y/y (%) -8.9 → 

Retail sales y/y (%) 7.3 → 

Unemployment rate (%) 5.3 ↓ 
Average exchange rate 
(1 € to RON) 4.55 ↗ 

Sursa: BNR, INSSE, Eurostat                                                                              *Q1 2017 

 

 

În prima jumătate a anului 2007, volumul total investit în proprietăți comerciale 

în România a atins 530 milioane euro, comparativ cu 370 milioane euro în cursul anului 

H1 2016 (creștere de 43%). Bucureștiul a atras 125 milioane de euro, ceea ce 

reprezintă doar 24% din valoarea totală a investiției. 

Cea mai mare tranzacție din punct de vedere al valorii a fost încheiată de 

grupul sud-african Atterbury, care a achiziționat o participație de 50% din centrele 

comerciale Iulius Mall din Iași, Suceava, Cluj-Napoca și Timișoara, Iulius Business Center 

Cluj, United Business Center Cluj și United BC II în Timișoara. 

Dimensiunea totală a portofoliului tranzacționat (ponderat cu 50% din capital) 

depășește 100.000 de metri pătrați de spații comerciale și 18.000 de metri pătrați de 

birouri. Aceasta a fost prima achiziție făcută în România de Atterbury, al patrulea 

investitor imobiliar sud-african cu prezență locală (de-a lungul NEPI Rockastle, 

Growthpoint - acționar majoritar al Globalworth și Prime Kapital - MAS). 

Globalworth și grupul belgian Mitiska-REIM au fost, de asemenea, printre 

investitorii cei mai activi, cu câte două tranzacții. Globalworth a achiziționat Centrul 

Logistic Dacia și Green Court C pentru 80 milioane de euro, în timp ce Mitiska a 

consolidat poziția locală prin achiziționarea restului de 50% din portofoliul Intercora (8 
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parcuri de vânzare cu amănuntul cu aproximativ 30.000 de metri pătrați GLA) 

Property Development portofoliu (11 parcuri de retail cu un GLA total de 55.000 mp). 

Cel mai activ segment a fost sectorul de retail. Valoarea estimată a 

tranzacțiilor cu proprietăți cu amănuntul a fost de aprox. 350 milioane EUR, 

reprezentând 66% din valoarea totală a investiției. Sectorul de birouri a înregistrat 

tranzacții în valoare de 123 milioane EUR, reprezentând 23% din volumul total, restul 

de 11% fiind acoperite de logistică. 

Piața imobiliară este totalitatea tranzacțiilor care implică drepturi de 

proprietate sau de utilizare asupra terenurilor și clădirilor. Tranzacția imobiliară este 

transferul permanent sau temporar al unui drept dintr-o parte în alta în schimbul unei 

recompense care este de obicei o sumă de bani. Ca pe orice piață, prețul tranzacției 

este determinat, în primul rând, de interacțiunea dintre cerere și ofertă. 

Prețurile locuințelor sunt în creștere de la an la an, ceea ce arată că piața 

imobiliară a revenit din criza economică, potrivit consultanților imobiliari. Indicii 

calculați de aceștia atestă ceea ce am simțit fiecare dintre noi pe piață, și anume 

prețurile locuințelor. Indicele proprietății rezidențiale a înregistrat creșteri atât pe 

parcursul anului, cu 8,3%, cât și pe cele trimestriale de 1,0% în al doilea trimestru al 

anului 2017. Schimbarea pozitivă anuală a indicelui național este amplificată de o 

creștere a prețurilor pe an cu 1,5% ultimii cinci ani, dar și prin creșterea tendințelor 

ascendente la nivel regional, care evidențiază revenirea pieței. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan periferic.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferice de tip agricol şi 

rezidenţial, zona este puţin populată având un grad de construire sub 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare este 

cuprins intre  2 – 8 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi). 

Piaţa imobiliară este puţin activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.. 
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4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII  

4.1. Cea mai bună utilizare 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

➢ cea mai bună utilizare a terenului liber; 

➢ cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

➢ permisă legal; 

➢ posibilă fizic; 

➢ justificată adecvat; 

➢ fezabilă financiar; 

➢ maxim profitabilă. 

 

CMBU: rezidentiala 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 

demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

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

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

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente 

și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului 

ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 

4.2. Valoarea terenului 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este 

cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului. 

Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat 

anunţuri cu terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila. 
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Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 1. 

 

4.3. Estimarea preţului dreptului de superficie 

 

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

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

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

al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructura 

aferente ".  

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

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

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

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

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

astfel:  

k = Rb + Ri unde:  

Rb = rata de baza fără risc  

Ri = riscul investiţiei  

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

a Băncii Naţionale a României pentru anul 2017- 2018 

 

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

Pentru determinarea redevenţei pornim de la formula determinării valorii de 

piaţă si anume: 

Vt
k

anVenit
V

i

n
i

i 





1

)1(
 

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

de recuperare era de min 10 ani.  

Se consideră o perioadă de recuperare de 25 ani în cazul dreptului de 

superficie. 

 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          22 | P a g i n ă  

 

Valoarea de piaţă, pe de alta parte, este: 

 







1

)1(

1i

n
ik

rV
   unde r =chiria anuala 

 

Pentru determinarea preţul anual al dreptului de superficie utilizam formula: 

 

 

 

Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 2. 

 

4.4. Calificarea evaluatorilor 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Galaţi.   

Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile  şi proprietăţi imobiliare şi 

membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi 

ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2017 Allianz Ţiriac 

Asigurări S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 
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4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii) 

 

• după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

• analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

• evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

• tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea justă raportata;  

• evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

• evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

• nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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5. CONCLUZII 

 

5.1. Alegerea valorii finale 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin piaţă este: 

13300 lei echivalent a 2850 euro (11,88 lei/mp, echivalent a 2,55 euro/mp)  

Nu se aplică altă metodă conform GEV 630 art 37 şi 104. 

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

estimată a proprietăţii teren din Oraş Ianca, str. Parcului nr. 64, CV 24, P 1184/1/5/1, 

jud. Brăila, proprietatea U.A.T. Ianca, este de: 

 

  13300 lei echivalent a 2850 euro (11,88 lei/mp, echivalent a 2,55 euro/mp) 

        

  Suprafaţa este de 1120 mp 

        

  Valoarea estimată a pretului anual al dreptului de superficie este de: 

  661 lei echivalent a 141,8 euro (0,59 lei/mp echivalent a 0,13 euro/mp). 

  Valoarea estimată a pretului lunar al dreptului de superficie este de: 

  55,1 lei echivalent a 11,8 euro (0,05 lei/mp echivalent a 0,011 euro/mp). 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

Data: 16.03.2018   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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6. ANEXE 

 

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor 

de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, 

la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere 

adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care 

părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, 

dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu 

sunt separabile. 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          26 | P a g i n ă  

 

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, 

cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent 

ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură 

funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între 

părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele 

acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea 

fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, 

într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au 

acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea 

a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este 

mai mare decât suma valorilor separate 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          28 | P a g i n ă  

 

6.2. Calculele evaluării 

ANEXA NR. 1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)     

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3 

Suprafata 1.120,00 2200 1200 1728 

Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)   3,3 6,0 7,0 

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

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,33 -0,60 -0,70 

Pret ajustat pentru negociere   2,95 5,40 6,30 

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea 

comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare 

corespund marje de negociere mai mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -10%, pe baza 

informaţiilor obţinute de la agenţiile imobiliare locale. 

Drepturi de proprietate deplin integral integral integral 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,95 5,40 6,30 

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

iar în acest caz nu sunt necesare corectiil. 

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,95 5,40 6,30 

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată 

(de ex, o proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz  aceste corectii sunt nule. 

Conditii vanzare Independent Indep. Indep. Indep. 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,95 5,40 6,30 

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

tranzactionare. Nu sunt necesare corectii. 

Conditii de piata   < 3luni < 3luni < 3luni 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,95 5,40 6,30 

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor.  În acest caz  aceste corectii sunt de 0%. 

Localizare Ianca Ianca Ianca Ianca 

Valoarea corectiei (%)   5% -5% -8% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,15 -0,27 -0,50 

Pret corectat   3,09 5,13 5,80 

Depind de localizarea amplasamentelor.  Localizare inferioara pt C1 o corectie de 5%, pt C2 corectie -5% si pt C3 

corectie de -8%. (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Acces 
strada 

secundara 
secundara principala principala 

Valoarea corectiei (%) acces servitute -5% -15% -15% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   -0,15 -0,77 -0,87 

Pret corectat   2,94 4,36 4,93 

Pentru acces estimam o corectie de 0%, aplicată la C1, iar pt C2 si C3  o corectie de -10% (raportul mare dintre 

suprafata si deschidere) (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Destinatia (utilizarea terenului) agricol rezd rezd rezd 

Valoarea corectiei (%)   -15% -15% -15% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   -0,44 -0,65 -0,74 
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Pret corectat   2,50 3,71 4,19 

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala).  Destinatia este industriala. În acest caz  aceste 

corectii sunt  de -15% pentru C1, C2 si  C3. 

Utilitati electricite, apa similare inferioare similare 

Valoarea corectiei (%)   0% 10% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,37 0,00 

Pret corectat   2,50 4,08 4,19 

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan).  Nu sunt necesare corectii pt C1 si C3, o corectie 

de 10% pt C2. 

Dimensiuni 1.120,00 2.200 1.200 1.728 

Corectie procentuala   2% 1% 1% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,05 0,04 0,04 

Pret corectat   2,55 4,12 4,23 

Apreciem o corecție de 2% pentru C1, si 1 % pt C2 si C3 pentru suprafete mai mari 

Altele nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

Corectie procentuala   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,55 4,12 4,23 

Nu sunt necesare corectii 

Total corectie bruta   0,79 2,10 2,15 

total corectie bruta cea mai mica   24,22% 35,08% 30,78% 

Valoarea estimata rotund 2,55 EUR/mp   

Curs euro   4,6620 lei   

S teren/mp 1.120,00 2.850 € 13.300 lei   
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ANEXA NR. 2 - Estimarea pretului dreptului de superficie 

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

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

k = Rb + Ri unde:  

                                Rb = rata de baza fără risc  

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

referinţă a Băncii Naţionale a României pentru anul 2016- 2017 

Luna Dobânda   

decembrie-17 1,75   

noiembrie-17 1,75   

octombrie-17 1,75   

septembrie-17 1,75   

august-17 1,75   

iulie-17 1,75   

iunie-17 1,75   

mai-17 1,75   

aprilie-17 1,75   

martie-17 1,75   

februarie-17 1,75   

ianuarie-17 1,75   

MEDIA 1,75   

      

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

Risc exterior 1,10%   

conditii economice 0,60%   

management 0,50%   

Risc interior (caracteristicile proprietatii) 1,00%   

localizare 0,50%   

dimensiunea/calitatea spatiului 0,50%   

TOTAL 2,10%   

k = 1,75% + 2,1% = 3,85%   

Se consideră o perioadă de recuperare de 10 ani în cazul închirierii.   

 

  
 

    

  20,24   

      

Valoarea de piata / mp 11,88 lei   

Suprafata de teren (mp) 1.120,00   

      

Chiria:     

Chiria anuală / mp 0,59 lei             0,13 €  

Chiria anuală total suprafaţă 661,0 lei           141,8 €  

Chiria lunară/mp 0,05 lei           0,011 €  

Chiria lunara total suprafaţă 55,1 lei             11,8 €  

Curs Euro: 
                                                                   4,6620 

lei  
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6.3. Acte evaluării 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          33 | P a g i n ă  

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          34 | P a g i n ă  

 

 

 

 

 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          35 | P a g i n ă  

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          36 | P a g i n ă  

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          37 | P a g i n ă  

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          38 | P a g i n ă  

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          39 | P a g i n ă  

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          40 | P a g i n ă  

 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          41 | P a g i n ă  

 

6.4. Amplasament 
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6.5. Foto 

 

  

  

  

  

  

 





























 

 

 

 
 

 
                                                                P R O I E C T 
 
                                                 H O T Ă R Â R E A   Nr.20 
                                                      din 29 martie 2018 

 
privind: organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra unui imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din 
construcție și teren aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.3/21.02.2018 a Societății Comerciale ROBRIGALYS SRL Ianca, prin care 
se solicită constituirea dreptului de superficie asupra unui imobil din domeniul privat 
administrat de consiliul local, format din construcție și teren aferent, situat în orașul Ianca, 
str.Fabricii nr.7, în vederea dezvoltării unei activități economice având ca obiect întreținerea 
mijloacelor de transport auto; 
      ►dispoziţiile art.693-702 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, 
coroborate cu prevederile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 lit.f) și art.9 din Regulamentul privind închirierea sau constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/2018; 
      ►raportul de evaluare a terenului întocmit la data de 16.03.2018 de către expert 
evaluator Iulian Cosmin Androniu, pe baza căruia s-a stabilit prețul anual al superficiei 
conform prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.121 
alin.(2) 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 organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra unui imobil din domeniul privat administrat de consiliul 
local, format din construcția C4 în suprafață de 97,47 mp și terenul aferent în suprafață 
totală de 940 mp (Loturile 2 și 5), în scopul dezvoltării unei activități economice având ca 
obiect întreținerea mijloacelor de transport auto. 
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      (2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, fiind 
înscris în Cartea Funciară  a U.A.T. Ianca-domeniul privat, cu numerele cadastrale 
71405 și 71408. 
      Art.2.-(1) Durata superficiei este de 49 ani de la data încheierii contractului în formă 
autentică, cu drept de prelungire în condiţiile legii. 
      (2) Preţul minim de pornire a licitaţiei publice pentru întregul imobil este de 1,03 
lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal, iar pasul de 
supralicitare este de minim 10% din prețul de pornire, ulterior din cel rezultat la ultima 
strigare.  
      (3) Prețul superficiei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie 
de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila. 
      (4) Prețul superficiei 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. 
      (5) Pentru neplata în termen a superficiei şi a taxei pe teren se datorează majorări de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.  
      Art.3.-Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice se realizează de către comisia 
prevăzută la pct. 4.2 din Instrucţiunile pentru ofertanți. 
      Art.4.-Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este 
de 10% din valoarea superficiei pe un an. 
      Art.5.-Se aprobă Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi potrivit anexelor 
nr.1 şi 2. 
      Art.6.-(1) Se aprobă modelul Contractului de superficie pentru imobilul prevăzut la 
art.1, conform Anexei nr.3. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea în formă autentică a Contractului de 
superficie cad în sarcina superficiarului. 
      Art.7.-(1) Se mandatează primarului orașului Ianca să semneze Contractul de 
superficie în formă autentică. 
      (2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului monitorizează permanent modul de îndeplinire a prevederilor Contractului de 
superficie. 
      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. 
      Art.9.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
     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 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre pentru: organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra unui imobil din domeniul privat administrat de consiliul 
local, format din construcție și teren aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7. 
 
      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 adresa nr.3/21.02.2018, Societatea Comercială ROBRIGALYS SRL Ianca, a solicitat 
constituirea dreptului de superficie asupra unui imobil din domeniul privat al orașului administrat de 
consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, în vederea dezvoltării unei activități 
economice având ca obiect întreținerea mijloacelor de transport auto; 
      Imobilul este format din construcția C4 în suprafață de 97,47 mp și terenul aferent în suprafață 
totală de 940 mp (Loturile 2 și 5 din Contractul de dezmembrare nr.1349/09.08.2011), devenind 
liber odată cu rezilierea amiabilă a Contractului de concesiune nr.120/03.01.2012, având destinația 
de fermă agricolă, dar pe care fostul concesionar nu a amenajat-o așa cum s-a obligat inițial. 
      Acum, se dorește înființarea unui atelier de întreținere auto, iar solicitarea se încadrează în 
prevederile art.2 lit.f) și art.9 din Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 
      Cum superficia cu titlu oneros presupune și stabilirea unui preț, pentru aplicarea prevederilor 
art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, am solicitat întocmirea unui raport de evaluare în urma 
căruia prețul minim rezultat este de 1,12 lei/mp/an, la care se adaugă și taxa pe teren conform 
prevederilor art.463 alin.(2) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare.  
      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, care va constitui 
o nouă sursă de venituri pentru bugetul local. 

                                 
                                                  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 



 

  

 

 

   

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

email: office@acos.ro 

Mob: 0722.635.370 

ANDRONIU         CONSULTANŢĂ  

CONSULTING      ŞI EVALUARE        

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 

  

RAPORT DE EVALUARE 
NR. 1803192/19.03.2018  

Client       U.A.T. IANCA 

Utilizator   U.A.T. IANCA  

   

  
Evaluarea Imobiliară  

imobilului din Oraş Ianca, str. Fabricii, 

incinta 1, Lot 2 şi Lot 5, jud. Brăila 

U.A.T. IANCA 

 

  

Data evaluarii 16.03.2018 

Data raportului 16.03.2018 

  
  

  

mailto:office@acos.ro


Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          2 | P a g i n ă  

 

 

Declaraţie de conformitate 

 

Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile 

prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, 

certificam ca analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai 

la ipotezele si condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile 

personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

 

Certificam ca nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea care 

face obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu 

suntem părtinitori fata de vreuna din părţile implicate. 

 

Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere 

care sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un 

stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare. 

 

Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes 

financiar legat de finalizarea tranzactiei. 

 

Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor din 

standardele si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia 

Naţionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania). 

 

Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert 

Evaluator Androniu Iulian Cosmin 

 

Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR. 

 

La data elaborarii acestui raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este 

membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala 

continua al ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.
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1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă şi a preţului dreptului de 

superficie pentru terenului din Oraş Ianca, str. Fabricii, incinta 1, Lot 2 şi Lot 5, jud. Brăila, 

aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

 

Destinatarul lucrării: U.A.T. IANCA. 

 

Data evaluării: 16.03.2018 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,6538 LEI/ EURO. 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):  

 

  24100 lei echivalent a 5300 euro 

        

        

  Valoarea estimată a pretului anual al dreptului de superficie este de: 

  1050 lei echivalent a 225,3 euro 

      

  Valoarea estimată a pretului lunar al dreptului de superficie este de: 

  87,5 lei echivalent a 18,8 euro 

 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

 

 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu
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2. CONSIDERATII GENERALE 

2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării            

Obiectul evaluării îl constituie terenul din Oraş Ianca, str. Fabricii, incinta 1, Lot 

2 şi Lot 5, jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate şi a cuantumului preţului dreptului de superficie, în 

vederea constituirii dreptului de superficie. 

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

constituirea dreptului de superficie. 

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

2.2. Prezentarea echipei de evaluare  

Raportul de evaluare a fost intocmit de Androniu Cosmin, expert evaluator de 

întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.     

2.3. Beneficiar 

U.A.T. Ianca, cu sediul in oraşul Ianca, jud. Brăila.       

2.4. Data estimării valorii 

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

estimate de catre evaluator( data evaluarii) este 16.03.2018. 

Data elaborarii raportului este 16.03.2018. 

2.5. Inspecţia proprietăţii 

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 16.03.2018  

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative 

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative , prezentate in 

cele ce urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze 

si concluzii , precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. 

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului 

raport  sunt urmatoarele: 
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Ipoteze: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru 

oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate 

de către proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 

suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil. Pentru 

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

finanţatorului documente justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. 

In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă 

asupra valorii echipamentului supus evaluării şi nu a fost omis în mod deliberat niciun 
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fel de informaţii care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa 

evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. 

Evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii 

ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu etc., care ar putea influenţa în 

vreun sens valoarea bunurilor în cauză. 

Conditii limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, valorile 

nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt 

şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în 

funcţie de condiţiile viitoare. 

2.7.  Baza de evaluare, tipul valorii estimate 

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele 

beneficiarului, in concordanta cuprevederile legale, reprezintă o estimare a valorii de 

piaţa a acţiunilor intreprinderii asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 

2018. 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate 

mai sus şi estimarea valorii adecvate şi a cuantumului preţului dreptului de superficie, 

în vederea constituirii dreptului de superficie, tipul de valoare estimată în prezentul 

raport este valoarea de piaţă. 
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Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie 

ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 

 

2.8. Declararea conformității cu SEV 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2018, astfel: 

➢ SEV 100 – Cadrul general 

➢ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

➢ SEV 103 – Raportarea evaluării 

➢ SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

➢ Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile 

2.9.  Materialele şi sursele de informaţii utilizate 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2018, 

respectiv: 

➢ SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

➢ SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

➢ SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

➢ SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

➢ SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

➢ SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

➢ SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

 

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

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

➢ GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile 

➢ „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

➢ „Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of 

Appraisers; 

➢ Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

2.10. Drepturile de proprietate evaluate 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine U.A.T. Ianca. 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

• Posesia – de a stăpânii, 

• Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

• Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

• Legale, 

• Judiciare, 

• Convenționale. 

 

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de moștenire, 

fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale 

statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a 

respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului). 
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Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

➢ Contract de dezmembrare aut. Nr. 1349/09.08.2011; 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 

 

2.11. Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 
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3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piaţa aşa cum a 

fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

➢ documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 

➢ inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la 

dispoziţie de solicitant; 

➢ stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

➢ selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

➢ deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

➢ analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct 

de vedere al evaluării; 

➢ aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

3.2. Identificarea bunurilor evaluate  

Imobilul se află oraş Ianca, str. Fabricii, incinta 1, Lot 2 şi Lot 5, jud. Brăila, 

proprietatea U.A.T. IANCA 

Zona este periferică a oraşului Ianca. 

Imobilul  se compune din: 

➢ Lot 2-CAD 71405 

o Teren cu suprafaţa de 535 mp 

➢ Lot 5-CAD 71408 

o Teren cu suprafaţa de 405 mp 

o Construcţie C4-Baracă birouri cu suprafaţa construită de 97,47 

mp; 

Inspecţia s-a făcut in data de 16.03.2018.  
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Localizare: 

 

 

3.3. Descrierea zonei de amplasare 

 

Zona de amplasare este periferică a loc. Ianca. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

➢ Auto –DN2B 

➢ Calitatea reţelelor de transport: asfalt 

Caracterul edilitar al zonei 

➢ Imobile agricole şi rezidenţiale.  

➢ În zonă se află  

o  terenuri libere şi proprietăţi rezidenţiale 

Utilităţi edilitare 

➢ Reţea rurală de energie electrică  

Ambient civilizat. 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

 

3.4. Descrierea amplasamentului 

 

Imobilul  se compune din: 
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➢ Lot 2-CAD 71405 

o Teren cu suprafaţa de 535 mp 

➢ Lot 5-CAD 71408 

o Teren cu suprafaţa de 405 mp 

o Construcţie C4-Baracă birouri cu suprafaţa construită de 97,47 mp; 

Pe teren există construcţii definitive.  

Are formă poligonală, nu are acces direct la drum comunal  

Terenul este împrejmuit.  

Utilităţi: are acces curent electric şi apă. 

Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale şi agricole 

3.5. Descrierea construcţiei 

 

Pe teren există construcţii 

C4-Baracă birouri cu suprafaţa construită de 97,47 mp, structura din stâlpi şi 

grinzi metalice, fundaţie beton, acoperiş tip şarpantă învelit cu azbociment, 

închiderile perimetrale din plăci pfl. Finisaje simple, pardoseli beton. 

Are Instalatie electrică. 

Starea tehnică slabă, vechime cca 40 ani.  

3.6. Studiul pieţei 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, pieţele 

imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, fiind 

influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 
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despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate considera 

că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o piața inactivă, 

caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În consecință, avem o 

piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai mici pentru 

proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

• Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită 

perioadei de criză pe care o traversăm, caracterizată de 

prețurile relativ scăzute pe piață,  

• Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși 

va păstra un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, 

determinat de scăderea economiilor populației ca urmare a 

crizei economice, cât și ca urmare a stagnării a creditului 

ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect direct 

asupra dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

• din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

• din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață arată 

modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății. 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          16 | P a g i n ă  

 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 

Aspecte economice 

 

Economia românească a inregistrat valori pozitive în trimestrul I al anului 2017, 

raportând o creștere de 5,6% a PIB-ului, cea mai mare dintre țările UE. Evoluția a fost 

determinată de serviciile de producție și IT, în timp ce vânzările cu amănuntul au fost 

temperate la o creștere de 7,3%, după o creștere de 13,5% în 2016. 

Rata șomajului a scăzut la 5,3%, deoarece numărul total al angajaților a ajuns 

la 4,85 milioane la mijlocul anului 2017, față de 4,1 milioane la începutul anului 2011. 

Indicatori Macroeconomici 
 H1 2017 (y/y) Directional outlook 

GDP Growth rate (%) 5.6* → 

GDP per capita (€) 8,500 ↗ 

Gov. debt as a % of GDP 37.1* ↘ 

Budget deficit (%) 0.77 ↗ 

Monetary policy rate (%) 1.75 → 

CPI (%) 0.9 ↗ 

Construction works y/y (%) -8.9 → 

Retail sales y/y (%) 7.3 → 

Unemployment rate (%) 5.3 ↓ 
Average exchange rate 
(1 € to RON) 4.55 ↗ 

Sursa: BNR, INSSE, Eurostat                                                                              *Q1 2017 

 

 

În prima jumătate a anului 2007, volumul total investit în proprietăți comerciale 

în România a atins 530 milioane euro, comparativ cu 370 milioane euro în cursul anului 

H1 2016 (creștere de 43%). Bucureștiul a atras 125 milioane de euro, ceea ce 

reprezintă doar 24% din valoarea totală a investiției. 

Cea mai mare tranzacție din punct de vedere al valorii a fost încheiată de 

grupul sud-african Atterbury, care a achiziționat o participație de 50% din centrele 
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comerciale Iulius Mall din Iași, Suceava, Cluj-Napoca și Timișoara, Iulius Business Center 

Cluj, United Business Center Cluj și United BC II în Timișoara. 

Dimensiunea totală a portofoliului tranzacționat (ponderat cu 50% din capital) 

depășește 100.000 de metri pătrați de spații comerciale și 18.000 de metri pătrați de 

birouri. Aceasta a fost prima achiziție făcută în România de Atterbury, al patrulea 

investitor imobiliar sud-african cu prezență locală (de-a lungul NEPI Rockastle, 

Growthpoint - acționar majoritar al Globalworth și Prime Kapital - MAS). 

Globalworth și grupul belgian Mitiska-REIM au fost, de asemenea, printre 

investitorii cei mai activi, cu câte două tranzacții. Globalworth a achiziționat Centrul 

Logistic Dacia și Green Court C pentru 80 milioane de euro, în timp ce Mitiska a 

consolidat poziția locală prin achiziționarea restului de 50% din portofoliul Intercora (8 

parcuri de vânzare cu amănuntul cu aproximativ 30.000 de metri pătrați GLA) 

Property Development portofoliu (11 parcuri de retail cu un GLA total de 55.000 mp). 

Cel mai activ segment a fost sectorul de retail. Valoarea estimată a 

tranzacțiilor cu proprietăți cu amănuntul a fost de aprox. 350 milioane EUR, 

reprezentând 66% din valoarea totală a investiției. Sectorul de birouri a înregistrat 

tranzacții în valoare de 123 milioane EUR, reprezentând 23% din volumul total, restul 

de 11% fiind acoperite de logistică. 

Piața imobiliară este totalitatea tranzacțiilor care implică drepturi de 

proprietate sau de utilizare asupra terenurilor și clădirilor. Tranzacția imobiliară este 

transferul permanent sau temporar al unui drept dintr-o parte în alta în schimbul unei 

recompense care este de obicei o sumă de bani. Ca pe orice piață, prețul tranzacției 

este determinat, în primul rând, de interacțiunea dintre cerere și ofertă. 

Prețurile locuințelor sunt în creștere de la an la an, ceea ce arată că piața 

imobiliară a revenit din criza economică, potrivit consultanților imobiliari. Indicii 

calculați de aceștia atestă ceea ce am simțit fiecare dintre noi pe piață, și anume 

prețurile locuințelor. Indicele proprietății rezidențiale a înregistrat creșteri atât pe 

parcursul anului, cu 8,3%, cât și pe cele trimestriale de 1,0% în al doilea trimestru al 

anului 2017. Schimbarea pozitivă anuală a indicelui național este amplificată de o 

creștere a prețurilor pe an cu 1,5% ultimii cinci ani, dar și prin creșterea tendințelor 

ascendente la nivel regional, care evidențiază revenirea pieței. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan periferic.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferice de tip agricol şi 

rezidenţial, zona este puţin populată având un grad de construire sub 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare este 

cuprins intre  2 – 8 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi). 

Piaţa imobiliară este puţin activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.. 
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4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII  

4.1. Cea mai bună utilizare 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

➢ cea mai bună utilizare a terenului liber; 

➢ cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

➢ permisă legal; 

➢ posibilă fizic; 

➢ justificată adecvat; 

➢ fezabilă financiar; 

➢ maxim profitabilă. 

 

CMBU: industrială 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 

demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

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

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

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente 

și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului 

ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 

4.2. Valoarea terenului 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este 

cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului. 

Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat 

anunţuri cu terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila. 
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Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 1. 

 

4.3. Metodele de evaluare bunuri imobile 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Această metodă nu se aplică datorită destinaţie şi caracteristicilor fizice şi 

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

tranzacţionate recent. 

 

Abordarea prin cost 

Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru 

cumpărarea unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ echivalent 

modern cu aceeaşi utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar implica 

atât costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei clădiri noi 

echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe care un 

cumpărător l-ar plăti pentru activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul unui 

echivalent modern. Adeseori, activul de evaluat va fi mai puţin atractiv decât costul 

echivalentului modern din cauza vârstei sau deprecierii. O ajustare a costului de 

înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a reflecta aceasta. 

Evaluarea se face prin metoda costului de înlocuire. 

Costul de înlocuire se determină prin metoda costurilor segregate. 

În metoda costurilor de înlocuire al construcţiilor se estimează valoarea 

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

determină valoarea de piaţă eliminându-se pierderile de valoare datorate 

deprecierii cumulate. 

Deprecierea cumulată va fi estimată pe baza uzurii fizice, neadecvării 

funcţionale şi a deprecierii externe. 

Valoarea clădirilor şi utilităţilor se determinată prin stabilirea costului prezent 

(de înlocuire) din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizică, 

funcţională şi externă. 

Relaţia de calcul este: 
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Valoarea bunului = Cost de înlocuire - Depreciere cumulată  

în care: 

Costul de înlocuire se determină prin aplicarea metodei costurilor unitare ce 

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

suprafaţă, determinat pentru o construcţie cu structuri similare.  

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

independentă cu destinaţia de restaurant (informatie preluată din Costuri de 

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

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

activ în funcţiune şi expunerea factorilor de mediu.  

Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului 

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

echipamentelor ataşate.  

Deprecierea externă = constă în pierderea de valoare datorată unor factori 

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

reglementările legale. 

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

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

Astfel coeficientul de depreciere fizică s-a stabilit pe subansamblele 

constituente respectiv:  structura de rezistenţă, anvelopa (închideri, compartimentări, 

învelitoare), finisaje şi instalaţii, care au fost estimate ţinând seama de următoarele 

aspecte de ordin general: 

- durata de viaţa consumată pentru structura de rezistenţă; 

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

normată a lor; 

- starea instala]iilor, durata de viaţă, nivelul de reparaţii sau de înlocuire, 

datele executării acestor lucrări. 

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

pentru fiecare construcţie în parte . 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 2). 

 

Evaluare prin metoda capitalizării venitului generat de proprietate (chirie) 

În metodele de randament se calculează veniturile curente generate de 

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

întârzierilor în încasarea lor. Se estimează apoi venitul net din exploatarea proprietăţii. 

Folosind rate de capitalizare sau de actualizare, fundamentate pe piaţa investiţiilor 

imobiliare, se calculează o sumă ce reprezintă o indicaţie a valorii proprietăţii dată 

de metodele de randament.  
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Pentru a estima valoarea proprietăţii imobiliare voi folosi capitalizarea directă, 

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

proprietăţii.  

Pentru înţelegerea metodei vom explica nişte termeni folosiţi: 

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

imobiliară în condiţiile de utilizare maximă, înainte de scăderea cheltuielilor 

operaţionale. 

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

a proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare. 

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

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, înainte de scăderea amortizării şi 

serviciului aferent creditului ipotecar. 

Valoarea este dată de formula: 

c

VNE
et Pr    c = rata de capitalizare 

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

bazează pe o analiză bazată pe studiile de piaţă efectuate de marile agenţii 

imobiliare şi de consultanţă imobiliară. 

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

 

4.4. Estimarea preţului dreptului de superficie 

 

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

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

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

al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructura 

aferente ".  

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

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

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

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

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

astfel:  

k = Rb + Ri unde:  

Rb = rata de baza fără risc  
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Ri = riscul investiţiei  

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

a Băncii Naţionale a României pentru anul 2017- 2018 

 

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

Pentru determinarea redevenţei pornim de la formula determinării valorii de 

piaţă si anume: 

Vt
k

anVenit
V

i

n
i

i 





1

)1(
 

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

de recuperare era de min 25 ani.  

Se consideră o perioadă de recuperare de 40 ani în cazul dreptului de 

superficie. 

 

Valoarea de piaţă, pe de alta parte, este: 
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n
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   unde r =chiria anuala 

 

Pentru determinarea preţul anual al dreptului de superficie utilizam formula: 

 

 

 

Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 2. 

 

4.5. Calificarea evaluatorilor 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Galaţi.   
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Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile  şi proprietăţi imobiliare şi 

membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi 

ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2017 Allianz Ţiriac 

Asigurări S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 

4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii) 

 

• după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

• analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

• evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

• tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea justă raportata;  

• evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

• evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

• nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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5. CONCLUZII 

 

5.1. Alegerea valorii finale 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin cost este: 

24100 lei echivalent a 5300 euro       

Nu se aplică altă metodă conform GEV 630 art 37 şi 104. 

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

estimată a proprietăţii teren din Oraş Ianca, str. Fabricii, incinta 1, Lot 2 şi Lot 5, jud. 

Brăila, proprietatea U.A.T. Ianca, este de: 

 

  24100 lei echivalent a 5300 euro 

        

        

  Valoarea estimată a pretului anual al dreptului de superficie este de: 

  1050 lei echivalent a 225,3 euro 

      

  Valoarea estimată a pretului lunar al dreptului de superficie este de: 

  87,5 lei echivalent a 18,8 euro 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

Data: 16.03.2018   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          27 | P a g i n ă  

 

6. ANEXE 

 

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor 

de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, 

la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere 

adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care 

părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, 

dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu 

sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, 

cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent 

ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură 

funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între 

părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele 

acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea 

fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, 

într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au 

acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea 

a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este 

mai mare decât suma valorilor separate 
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6.2. Calculele evaluării 

 

ANEXA NR. 1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)     

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3 

Suprafata 940,00 2200 1200 1728 

Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)   3,3 6,0 7,0 

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

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,33 -0,60 -0,70 

Pret ajustat pentru negociere   2,95 5,40 6,30 

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea 

comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare 

corespund marje de negociere mai mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -10%, pe baza 

informaţiilor obţinute de la agenţiile imobiliare locale. 

Drepturi de proprietate deplin integral integral integral 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,95 5,40 6,30 

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

iar în acest caz nu sunt necesare corectii. 

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,95 5,40 6,30 

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată 

(de ex, o proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz  aceste corectii sunt nule. 

Conditii vanzare Independent Indep. Indep. Indep. 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,95 5,40 6,30 

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

tranzactionare. Nu sunt necesare corectii. 

Conditii de piata   < 3luni < 3luni < 3luni 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,95 5,40 6,30 

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor.  În acest caz  aceste corectii sunt de 0%. 

Localizare Ianca Ianca Ianca Ianca 

Valoarea corectiei (%)   5% -8% -12% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,15 -0,43 -0,76 

Pret corectat   3,09 4,97 5,54 

Depind de localizarea amplasamentelor.  Localizare inferioara pt C1 o corectie de 5%, pt C2 corectie -8% si pt C3 

corectie de -12%. (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Acces 
strada 

principala 
secundara principala principala 

Valoarea corectiei (%)   10% 0% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,31 0,00 0,00 

Pret corectat   3,40 4,97 5,54 

Pentru acces estimam o corectie de 10%, aplicată la C1, iar pt C2 si C3  o corectie de 0% (raportul mare dintre 

suprafata si deschidere) (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Destinatia (utilizarea terenului) inds rezd rezd rezd 

Valoarea corectiei (%)   -15% -15% -15% 
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Valoarea corectiei (EUR/mp)   -0,51 -0,75 -0,83 

Pret corectat   2,89 4,22 4,71 

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala).  Destinatia este industriala. În acest caz  aceste 

corectii sunt  de -15% pentru C1, C2 si  C3. 

Utilitati electricite, apa similare similare similare 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,89 4,22 4,71 

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan).  Nu sunt necesare corectii pt C1 si C3, o corectie 

de 2% pt C2. 

Dimensiuni 940,00 2.200 1.200 1.728 

Corectie procentuala   3% 0% 1% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,09 0,00 0,05 

Pret corectat   2,98 4,22 4,76 

Apreciem o corecție de 3% pentru C1, 0 % pt C2 si 1% pt C3 pentru suprafete mai mari 

Altele nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

Corectie procentuala   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,98 4,22 4,76 

Nu sunt necesare corectii 

Total corectie bruta   1,05 1,18 1,63 

total corectie bruta cea mai mica   32,19% 19,62% 23,35% 

Valoarea estimata rotund 4,22 EUR/mp   

Curs euro   4,6620 lei   

S teren/mp 940,00 4.000 € 18.600 lei   

Lot 2-CAD 71405 535,0 2.300 € 10.700 lei   

Lot 5-CAD 71408 405,0 1.700 € 7.900 lei   
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ANEXA NR. 2 - ABORDAREA PRIN COST 

Costuri de reconstructie – costuri de inlocuire” – Corneliu Schiopu editat de IROVAL, Bucuresti, 2010 

DATE DE REFERINTA:   

  - suprafata teren aferent (mp) 0,00           

  - suprafata construita (mp) Ac 97,47           

  - arie desfasurata (mp) Ad cca. 97,47           

  - arie utila (mp) Au cca. 88,61           

  - inaltime medie  3           

CALCULUL VALORII DE INLOCUIRE 

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Sc / Sdc 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Suprastructură / Structură 

1 BMVOP350 97,5 215,4 20.995,0 1,000 1,000 20.995,0 

  Total           20.995,0 

                

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO)  20.995,0 

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 215,4 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO)  16.931,5 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 173,7 

                

Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii comerciale 

    

Sdc (mp) 

= 97,5         

Nr. 

Crt. 
Denumire substructură 

Cost de 

înlocuire 

brut CIB 

(euro) 

Uzură 

fizică 

(%) 

Valoare 

rămasă 

actualizată 

(euro) 

      

1 constructie 20.995,0 85% 3.149,3       

                

Total cost cu tva (euro) 20.995,0 

  

3.149,3       

Total cost cu tva (Euro/mp)  215,4 32,3       

Total cost fără tva (Euro)  16.931,5 2.539,7       

Total cost fără tva (Euro/mp)  173,7 26,1       

   Gradul de uzura fizica:   85,00%       

   Neadecvare functionala 0,00%       

   Depreciere din cauze externe 50,00%       

DEPRECIERE TOTALA ACUMULATA 135,00%       

VALOAREA RAMASA CONSTRUCTIE      5.500 RON 

            1.300 EUR 

            13 EUR/mp 

VALOAREA TERENULUI    18.600 RON 

            4.000 EUR 

            4 EUR/MP 

VALOAREA DE PIATA   24.100 RON 

            5.300 EUR 
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ANEXA NR. 3 - Estimarea pretului dreptului de superficie 

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare.  

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

k = Rb + Ri unde:  

                                Rb = rata de baza fără risc  

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

referinţă a Băncii Naţionale a României pentru anul 2016- 2017 

Luna Dobânda   

decembrie-17 1,75   

noiembrie-17 1,75   

octombrie-17 1,75   

septembrie-17 1,75   

august-17 1,75   

iulie-17 1,75   

iunie-17 1,75   

mai-17 1,75   

aprilie-17 1,75   

martie-17 1,75   

februarie-17 1,75   

ianuarie-17 1,75   

MEDIA 1,75   

      

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

Risc exterior 0,60%   

conditii economice 0,30%   

management 0,30%   

Risc interior (caracteristicile proprietatii) 0,60%   

localizare 0,30%   

dimensiunea/calitatea spatiului 0,30%   

TOTAL 1,20%   

k = 1,75% + 1,2% = 2,95%   

Se consideră o perioadă de recuperare de 10 ani în cazul închirierii.   

 

  
 

    

  23,30   

      

TEREN     

Valoarea de piata / mp 19,69 lei   

Suprafata de teren (mp) 940,00   

      

Pretul dreptului de superficie:     

Chiria anuală / mp 0,84 lei             0,18 €  

Chiria anuală total suprafaţă 790,0 lei           169,5 €  

Chiria lunară/mp 0,07 lei           0,015 €  

Chiria lunara total suprafaţă 65,8 lei             14,1 €  

Curs Euro: 
                                                                   4,6620 

lei  
  

      

Constructie     

Valoarea de piata / mp 62,18 lei   
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Suprafata de constructie (mp) 97,47   

      

Pretul dreptului de superficie:     

Chiria anuală / mp 2,67 lei             0,57 €  

Chiria anuală total suprafaţă 260,0 lei             55,8 €  

Chiria lunară/mp 0,22 lei           0,047 €  

Chiria lunara total suprafaţă 21,7 lei               4,7 €  

Curs Euro: 
                                                                   4,6620 

lei  
  

   

Pretul dreptului de superficie anual: 1.050,0 lei         225,30 €  

Pretul dreptului de superficie lunar: 87,5 lei             18,8 €  
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6.3. Acte evaluării 
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6.4. Amplasament 
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6.5. Foto 

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
 

 
Anexa nr.1 la H.C.L. nr.20/29.03.2018 

 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru organizarea licitației publice în scopul constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui 

imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din construcție și teren aferent,  
situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7. 

 
 

DEFINIȚII 
-proprietar:  Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Ianca, Județul Brăila; 
-superficiar:  persoana fizică sau persoana juridică, indiferent de domiciliul/sediul acesteia, care a obținut în 
urma licitației publice/negocierii directe dreptul de a  încheia contractul de superficie pentru imobil. 
LEGISLAȚIE 
-Legea nr.50/1991  privind  autorizarea  lucrărilor  de construcții,  cu modificările și completările ulterioare;  
-Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,;  
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil; 
I.-OBIECTUL SUPERFICIEI 
1.1-imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7; 
1.2-imobilul este format din construcția C4 în suprafață de 97,47 mp și terenul aferent în suprafață totală de 
940 mp (Loturile 2 și 5 din Contractul de dezmembrare nr.1349/09.08.2011), înscris în Cartea Funciară  a 
U.A.T. Ianca, cu numerele cadastrale 71405 și 71408;  
1.3-lnvestiția ce se va realiza constă în amenajarea imobilului pentru desfășurarea unei activități 
economice având ca obiect întreținerea mijloacelor de transport auto, pentru care vor fi obținute avizele, 
acordurile și autorizațiile prevăzute de legislația în domeniu; 
Il.-CONDIȚIILE GENERALE ALE SUPERFICIEI 
2.1-Regimul bunurilor utilizate de superficiar în derularea superficiei (regimul bunurilor proprii) 
2.2-În derularea contractului de superficie, superficiarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: 
a)-bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarei la încetarea 
contractului de superficie. Sunt bunuri de retur: imobilul format din construcția C4 în suprafață de 97,47 mp 
și terenul aferent în suprafață totală de 940 mp (Loturile 2 și 5), situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, 
înscris în Cartea Funciară  a U.A.T. Ianca cu numerele cadastrale 71405 și 71408;  
b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de superficie, rămân în proprietatea superficiarului. Sunt 
bunuri proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte 
construcții realizate de superficiară pe perioada superficiei; 
c)-fiecare parte poate dobândi bunurile celeilalte părți, în urma unui raport de expertiză; 
2.3-Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare: 
Pe durata superficiei, superficiarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului 
conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
Amenajarea zonei nu va afecta mediul și va fi realizată conform legislației în vigoare. Deșeurile se vor 
depozita corespunzător și selectiv și se vor evacua pe măsura acumulării lor prin firme autorizate; 
2.4-Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență. 
Imobilul va fi exploatat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat 
contractul, eventualele schimbări ale regimului de exploatare fiind permise doar cu aprobarea 
proprietarului; 
Superficiarul nu poate constitui alt drept de superficie asupra imobilului ce face obiectul contractului de 
superficie. Superficiarul nu poate transmite sub nicio formă unui terț imobilului ce face obiectul contractului; 
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III.-DURATA SUPERFICIEI 
3.1.-Durata superficiei este de 49 ani (patruzeci și nouă ani), începând de la data semnării contractului; 
3.2-Durata poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, la cererea 
superficiarului, transmisă cu cel puțin 30 zile anterior expirării duratei inițiale a superficiei; 
IV.-ELEMENTE  DE PREȚ 
4.1-Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 1,03 lei/mp/an, la care se va adăuga taxa pe teren 
potrivit prevederilor Codului fiscal, iar pasul de supralicitare este de minim 10% din prețul de pornire, 
respectiv din cel rezultat la ultima strigare; 
4.2-Prețul superficiei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe 
baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila; 
4.3-Prețul superficiei 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; 
4.4-Pentru neplata în termen a superficiei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit 
legii pentru creanţele bugetare; 

     4.5-Prețul superficiei și taxa pe teren se fac venit la bugetul local al orașului Ianca; 
4.6-Neplata superficiei doi ani consecutiv conduce la rezilierea de drept a contractului; 
V.-GARANȚII 
5.1-În  vederea  participării  la  licitație,  ofertanții  sunt obligați  să depună în contul proprietarului o garanție 
în cuantum de 10% din valoarea superficiei pe un an; 
5.2-Ofertantului câștigător i se transferă garanția de participare în contul ratei, iar ofertanților  necâștigători  
Ii  se restituie garanția de participare  în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării ofertei; 
5.3-Ofertantul câștigător are obligația ca în termen de cel mult 90 zile, de la data semnării contractului de 
superficie la Biroul Notarului Public, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă 
egală cu superficia pe un an; 
5.4-Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate proprietarului de 
către superficiar, în baza contractului de superficie; 
5.5-În situația în care superficiarul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de plin 
drept, fără punerea în întârziere a superficiarului; 
5.6-Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri: 
a)-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia; 
b)-dacă ofertantul câştigător renunță la încheierea contractului de superficie; 
c)-în cazul respingerii/excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie, ca urmare a neîndeplinirii 
criteriilor de eligibilitate. 
VI.-ÎNCETAREA  SUPERFICIEI 
6.1-Încetarea  superficiei  prin expirarea duratei 
6.1.1-La termenul prevăzut  în contract de încetare a superficiei, superficiarul are obligația  de a preda  
bunul ce a făcut obiectul contractului gratuit și liber de sarcini; 
6.1.2-La sfârșitul duratei superficiei, proprietarul are facultatea de prelua  bunurile superficiarului; 
6.1.3-lntenția de preluare va fi adusă  la cunoștința superficiarului cu 1 an  înainte de încetarea contractului; 
6.2-Încetarea superficiei  prin răscumpărare 
6.2.1-Pentru cazurile de interes public superficia poate fi răscumpărată, proprietarul asigurând 
despăgubirea corespunzătoare valorii investiției; 
6.2.2-Cazurile  de  interes  public  se probează  prin  acte  emise  de autoritatea  locală  sau  prin Hotărâri  
ale Guvernului. În  acest caz de încetare a superficiei  nu se percep daune; 
6.3-Încetarea superficiei  prin retragere 
6.3.1-Superficia se retrage  și contractul  se reziliază   în situația  în care superficiarul nu respectă 
obligațiile  asumate  prin  contract; 
6.3.2-Superificia se  retrage și în cazul  în care beneficiarul  nu a început lucrările la obiectivul  de investiții  
în termen de un an de la  data încheierii  contractului  de superficie; 
6.3.3-Rezilierea va opera din plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de  la notificare, dacă 
superficiarul  nu-și îndeplinește  obligațiile în   acest  interval. În  acest caz  superficiarul este obligat  la  
plata unor penalității  și daune;   
6.4-Încetarea superficiei  prin renunțare 
6.4.1-Superficiarul poate renunța la superficie în cazul în care din motive obiective,  justificate, fac 
imposibilă  realizarea  investiției sau  exploatarea ei după  punerea  în funcțiune; 
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6.4.2-Forța majoră  exonerează părțile  de răspunderi în ceea  ce privește îndeplinirea totală  sau parțială  
a  obligațiilor  ce  le  revin. Prin  forța  majoră   se  înțelege  orice  eveniment independent de voința  
părților, imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute  integral sau parțial obligațiile; 
6.4.3-Apariția  și încetarea  cazului de forță majoră se va comunica celelalte  parți în termen de 5 zile, prin 
formele electronice,  constatarea  evenimentelor de acest gen făcându-se  în  prezenta  părților; 
VII.-DISPOZIȚII  PRIVIND  EXERCITAREA  DREPTULUI  DE CONTROL 
7.1-Controlul general al respectării de către superficiar a prevederilor Contractului de superficie se 
realizează de primarul orașului Ianca, sau de personalul desemnat de acesta; 
VIII.-DREPTURILE  ȘI OBLIGAȚIILE  PĂRTILOR 
DRETURILE  SUPERFICIARULUI 
8.1-Superficiarul  are dreptul de a exploata,  în  mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul care 
face obiectul  contractului de superficie; 
8.2-Superficiarul  are  dreptul  de  a se folosi  și de  a culege  fructe!e  imobilului  care face  obiectul 
superficiei,  potrivit naturii  sale și obiectivelor stabilite  de părți prin  contractul  de superficie; 
8.3-Superficiarul  are  dreptul să edifice  noi construcții   pe teren  necesare realizării  investiției; 
OBLIGATIILE  SUPERFICIARULUI 
8.4-Superficiarul este obligat  să asigure exploatarea  directă, eficace, în regim de continuitate și de 
permanență a imobilului  care face obiectul  superficiei,  potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar; 
8.5-Superficiarul  nu poate  preda  unei terțe persoane de  imobilul care face obiectul  superficiei; 
8.6-Superficiarul  este obligat  să plătească taxa  și prețul superficiei; 
DRETURILE  PROPRIETARULUI 
8.7-Să inspecteze imobilul, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul  în care e satisfăcut 
interesul public prin superficie,  verificând  îndeplinirea obligațiilor  asumate de superficiar; 
8.8-Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a superficiarului; 
8.9-La încetarea contractului de superficie prin ajungere la termen,  proprietarul imobilului are dreptul  să  
își  manifeste  intenția  de  a  dobândi   bunurile  de preluare  și  de  a  solicita   superficiarului încheierea  
contractului de vânzare-cumpărare cu privire  la  aceste  bunuri; 
8.10-Să  modifice  în  mod  unilateral  partea  reglementare  a contractului de superficie, doar din motive 
excepționale legate de interesul național  sau local, cu notificarea prealabilă  a superficiarului; 
8.11-În  cazul  în  care superficiarul  nu a început  lucrările  în  termen  de un an de la  data acordării  
superficiei,  în  cazul în  care nu  se respectă  termenul de punere în  funcțiune,   în  cazul  în  care nu se  
respecta  prevederile din  oferta  ce  a stat  la  baza  acordării superficiei,  în  cazul în care plata taxei și a 
prețului superficiei se face cu o întârzieri repetate, proprietarul are dreptul să retragă  superficia; 
OBLIGATIILE  PROPRIETARULUI 
8.12-Să nu-l tulbure pe superficiar în exercițiul drepturilor rezultate  din contractul  de superficie; 
8.13-Să nu modifice în  mod unilateral contractul de superficie, în  afară de cazurile  prevăzute  expres  de 
lege și de prezentul contract; 
8.14-Să notifice superficiarul despre apariția împrejurărilor care aduc atingere intereselor părților; 
IX.-LITIGII 
9.1-Litigiile de orice fel sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din raza teritorială a 
proprietarei; 
9.2-Pentru soluționarea cu celeritate a litigiilor,  părțile pot apela și la arbitraj; 
X.-DISPOZIȚII  FINALE 
10.1-Câștigătorul licitației  dacă renunță la încheierea  contractului  de  superficie, cu excepția cauzei de 
forță majoră,  va  pierde  garanția  de participare și nu va mai avea dreptul de participare la reluarea 
licitației organizate pentru imobilul care face obiectul prezentului caiet de sarcini; 
10.2-În situația în care câștigătorul licitației  renunță la încheierea  contractului  de  superficie, va fi invitat 
următorul ofertant pentru încheierea contractului de superficie, dacă acesta acceptă prețul maxim oferit de 
câștigătorul licitației. 
 
         P R I M A R,                                                                                              SERVICIUL DE URBANISM, 
 
 
CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE                                                                                  DOGĂRESCU MIOARA 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.20/29.03.2018 
 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANȚI 
privind organizarea licitației publice în scopul constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui 

imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din construcție și teren aferent,  
situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7. 

                                                                    
1. Proprietar: 
Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Ianca, Județul Brăila, str. Calea Brăilei,nr.27, C.I.F. 4874631;  
2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației publice: 
2.1. Criterii de eligibilitate: 
La licitația pentru constituirea dreptului de superficie 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, 
c)-au mai avut calitatea de concesionar/chiriaș/superficiar în relația cu proprietarul, iar contractul a fost 
reziliat din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către utilizatorul imobilului;  
2.2. Modul de prezentare a ofertelor: 
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, ziua, luna şi anul depunerii, obiectul superficiei și adresa proprietarului, 
fără a se prezenta date cu privire la ofertant. 
Pe plicul interior se va înscrie numele, denumirea, adresa exactă a ofertantului şi, în cazul persoanelor 
juridice, pe lângă sediu şi adresă, se vor înscrie celelalte date obligatorii stabilite potrivit Legii nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În plicul exterior se introduc: 
- chitanţa privind taxa de participare la licitaţie, care este în sumă de 100 lei; 
- chitanţa cu contravaloarea caietului de sarcini, care este în sumă de 10 lei; 
- dovada depunerii garanţiei de participare, care este de 10% din valoarea minimă a superficiei pe un an, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local de aprobare a procedurii; 
- declaraţia de participare (extrasă din documentaţia de atribuire) 
- informaţii privind eligibilitatea, acte doveditoare în copie conform cu original; 
- certificat constatator emis de O.R.C., în copie conform cu original; 
- certificat de înregistrare ORC, în copie conform cu original; 
- 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), cu toate rubricile completate; 
Plicul exterior, conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul proprietarului, pentru care 
primeşte un număr de înregistrare ce cuprinde ora, ziua, luna şi anul, prin care face dovada depunerii 
ofertei. 
2.3 Procedura de deschidere a ofertelor: 
La data și ora stabilite în anunțul licitației,  la sediul proprietarului 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. 
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Dacă două sau mai multe oferte sunt egale la prețul cel mai mare, se trece la departajarea lor prin 
supralicitare cu strigare, cu respectarea pasului minim prevăzut la punctul 4.1 din Caietul de sarcini. 
Atribuirea contractului de superficie se face pe baza procesului verbal încheiat de către comisia de licitaţie 
care va stabili câştigătorii licitaţiei, după criteriul prețul cel mai mare. 
Încheierea contractului de superficie, în formă autentică la biroul notarial, se face în termen de 20 de zile 
de la comunicarea ofertei câştigătoare, pe cheltuiala superficiarului. 
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 superficie. 
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 stabilirea câștigătorului, acesta nu se prezintă la data şi locul 
anunţat pentru încheierea contractului, în acest caz putând fi invitat următorul ofertant pentru încheierea 
contractului de superficie, dacă acesta acceptă prețul maxim oferit de câștigătorul licitației. 
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 ofertanți a adjudecării licitației: 
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu care se va 
transmite și data când superficiarul se va prezenta pentru încheierea contractului. 
3.5. Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei: 
Participanţii nemulţumiţi de modul de atribuire a contractului de superficie, pot depune contestații la sediul 
proprietarului în termen de 3 zile de la data adjudecării, dacă a fost prezent și a semnat procesul de 
licitație, sau de la data comunicării rezultatului licitației. 
4. Alte precizări: 
4.1.Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampila organizatorului şi semnătura ofertantului în original nu 
va fi luat în considerare, procedându-se la respingerea ofertei. 
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 (două) oferte eligibile. 
4.2.Componenta comisiei de evaluare a ofertelor: 
► Mircescu  Mircea, viceprimar - preşedinte 
► Lupu Florea, consilier local - membru 
► Dogărescu Mioara, consilier superior serviciul de urbanism - membru 
► Predescu Dorina, consilier juridic - membru 
► Ciucă Mioara, consilier superior serviciul financiar contabil – membru 
4.3.Formularul ofertă este prevăzut în anexa la prezentele Instrucțiuni. 
 
 
 
 
 
 
              P R I M A R,                                                                                   SERVICIUL DE URBANISM, 
 
 
   FANEL GEORGE CHIRITA                                                                          DOGARESCU MIOARA 
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              V I Z A T                                                                        Anexa la Instrucțiunile pentru ofertanți 
               PRIMAR, 
CHIRITA FANEL GEORGE 
 
 
 
 
 
 
SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA/SUBSCRISA__________________________________ 
  
______________________________________________________________________  
 
Cu sediul/domiciliul în localitatea__________________ str. ______________________  
 
nr._______,bl._____,sc____,et.____,ap._____judeţul__________________,telefon/fax 
 
_______________________, depun  
 
 

OFERTA DE PREȚ 
 
 

pentru licitația publică organizată la sediul Primăriei orașului Ianca pe data de 
________________în scopul constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui 
imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din construcție și teren 
aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, în vederea desfășurării unei activități 
economice având ca obiect întreținerea mijloacelor de transport auto 
 
                           PREȚUL MINIM OFERIT ESTE DE ……………..LEI/MP/AN 
 
În caz de egalitate de preț, îmi exprim intenția de a supralicita prin strigare, cu respectarea 
pasului minim stabilit în documentele licitației 
 
 
 
 
         DATA………………………                        SEMNĂTURA………………………… 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 la H.C.L. nr.20/29.02.2018 
 

 

 

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE 
 
 
 I. PĂRŢI CONTRACTANTE 
 
 1.1-UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-ORAȘ IANCA, Judeţul Brăila, având Cod de 
înregistrare  fiscală (C.I.F.)  4874631, atribuit la data de 29.07.2010, reprezentată la încheierea prezentului 
contract de primarul Chiriță Fănel George, cetăţean român, domiciliat în orașul Ianca, str.Teilor nr.53, judeţul 
Brăila, identificat cu Carte de identitate seria XR nr.521922, eliberată de SPCLEP Ianca, la data de 
02.03.2015, C.N.P. 1710301090100, numit în baza Încheierii din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei 
dată în Dosarul nr.900/228/2016, judeţul Brăila, denumită în continuare PROPRIETAR                  
                                    și 
 1.2-…………………………………..…………, cu domiciliul/sediul în localitatea…………..………….…….., 
str.………………………… nr……….., bl……, sc…….et…..,ap……, județul …………….., CNP/CIF/ 
……………………….,denumit în continuare SUPERFICIAR,  
 
             1.3-În temeiul prevederilor art.693-701 din Codul civil aprobat Legea nr.297/2009-republicată, ale 
Hotărârii Consiliului Local nr.20/29.03.2018 și Procesului verbal de licitație nr………………, am convenit 
încheierea prezentului contract de constituire a dreptului de superficie, cu titlu oneros, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1-Subsemnatul, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila, 

în baza mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/29.03.2018, constitui un drept de 
superficie, cu titlu oneros, asupra imobilului din domeniul privat administrat de consiliul local, format din 
construcția C4 în suprafață de 97,47 mp și terenul aferent în suprafață totală de 940 mp (Loturile 2 și 5), situat 
în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, înscris în Cartea Funciară  a U.A.T. Ianca cu numerele cadastrale 71405 și 
71408, în favoarea domnului/doamnei/S.C./Î.I./P.F.A/Î.F. ………………………………………………………….,  

2.2-Pentru prezentul contract a fost necesară emiterea Extrasului de carte funciară-pentru informare 
…………………………, de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila - Biroul  de  Carte Funciară 
Făurei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3-Dreptul de superficie asupra imobilului se constituie în scopul dezvoltării unei activități economice 
având ca obiect întreținerea mijloacelor de transport auto---------------------------------------------------------------------- 

  2.4-Eu, Chiriță Fănel George, în calitate de primar al U.A.T. Oraș Ianca, Judeţul Brăila, declar că 
imobilul menţionat mai sus face parte din domeniul privat al orașului Ianca  şi este administrat de Consiliul 
Local Ianca, conform Hotărârii nr.48/2017-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III. CONDIȚII GENERALE ALE SUPERFICIEI 
 

  3.1-Regimul bunurilor utilizate de superficiar în derularea superficiei (regimul bunurilor proprii) 
 În derularea contractului de superficie, superficiarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:------------ 

a)-bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarei la încetarea 
contractului de superficie. Sunt bunuri de retur: imobilul format din construcția C4 în suprafață de 97,47 mp și 
terenul aferent în suprafață totală de 940 mp (Loturile 2 și 5), situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7, înscris în 
Cartea Funciară  a U.A.T. Ianca cu numerele cadastrale 71405 și 71408---------------------------------------------------  

b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de superficie, rămân în proprietatea superficiarului. 
Sunt bunuri proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte 
construcții realizate de superficiară pe perioada superficiei.--------------------------------------------------------------------- 

c)-proprietarul/superficiarul poate dobândi bunurile proprii ale superficiarului/proprietarului la valoarea 
stabilită de părți, în urma unui raport de expertiză.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 



  3.2-Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare: 
  Pe durata superficiei, superficiarul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a 

mediului conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. Amenajarea zonei nu va afecta mediul și va fi realizată conform legislației în vigoare--------------------- 

  Deșeurile se vor depozita corespunzător și selectiv și se vor evacua pe măsura acumulării lor prin 
firme autorizate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3.3-Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență. 
 Imobilul va fi exploatat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat 
contractul, eventualele schimbări ale regimului de exploatare fiind permise doar cu aprobarea proprietarului.--- 

  Proprietarul transmite, pe durata contractului, dreptul și obligația de a exploata imobilul în schimbul 
unui preț (superficia).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3.4-Superficiarul nu poate constitui alt drept de superficie asupra imobilului ce face obiectul 
contractului de superficie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  3.5-Superficiarul nu poate transmite sub nicio formă unui terț imobilului ce face obiectul contractului.-- 
  3.6-Durata superficiei este de 49 ani (patruzeci și nouă ani), începând de la data semnării 

contractului. Durata poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, la 
cererea superficiarului, transmisă cu cel puțin 30 zile anterior expirării duratei inițiale a superficiei.----------------- 

  3.7-Pe perioada folosirii imobilului, începând cu data semnării contractului, superficiarul va plăti 
proprietarului un preț de ……..lei/m.p./an, conform Hotărârii Consiliului Local nr.20/29.03.2018 de aprobare a 
procedurii și Procesului verbal de licitație nr………………, la care se adaugă taxa pe teren conform art.463 
alin.(2) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare------------------ 

  3.8-Prețul superficiei se va plăti în două rate egale, la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru 
plata impozitului pe clădiri/teren, iar taxa pe clădiri/teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Neplata prețului și a taxei la termen atrage penalități de 
întârziere, potrivit legii. Prețul superficiei și taxa pe teren se fac venit la bugetul local al orașului Ianca. 

   3.9-Neplata superficiei doi ani consecutiv conduce la rezilierea de drept a contractului. 
  3.10-Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de proprietară.-------------------------------------------------------- 
  3.11-Superficiarul are obligația ca în termen de cel mult 90 zile, de la data semnării contractului de 

superficie la Biroul Notarului Public, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă 
egală cu superficia pe un an. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume 
datorate proprietarului de către superficiar, în baza contractului de superficie.-------------------------------------------- 

  3.12-În situația în care superficiarul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de 
drept, fără punerea în întârziere a superficiarului.---------------------------------------------------------------------------------- 

   
IV. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI  SUPERFICIEI 
 

  4-Contractul de superficie încetează în următoarele situații:-------------------------------------------------------- 
  4.1-La expirarea duratei stabilite în contractul de superficie;--------------------------------------------------------- 
  4.2-Neplata prețului superficiei doi ani consecutiv duce la rezilierea contractului fără punerea în 

întârziere a superficiarului și fără intervenția instanțelor judecătorești;------------------------------------------------------- 
  4.3-În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

proprietară, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile superficiarului. În caz de dezacord, stabilirea 
cuantumului despăgubirilor va fi de competența instanței de judecată.------------------------------------------------------ 

  4.4-În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către superficiar, prin reziliere de către proprietar, 
cu plata unei despăgubiri în sarcina superficiarului.----------------------------------------------------------------------------- 

  4.5-La dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului primit în folosință prin contract de superficie 
sau în cazul imposibilității obiective a superficiarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei 
despăgubiri.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.6-La încetarea contractului de superficie, superficiarul este obligată să restituie, în deplină 
proprietate, liber de orice sarcină, imobilul care face obiectul prezentului contrat. 

 
  V. CONTROLUL 
 
  5.1-Controlul general al respectării de către superficiar a prevederilor Contractului de superficie se 

realizează de primarul orașului Ianca, sau de personalul desemnat de acesta.------------------------------------------- 



  VI. LITIGII 
 
  6.1-Litigiile de orice fel sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din raza 

teritorială a proprietarei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  VII. ALTE CLAUZE 
 
  7.1-Superficiarul va asigura executarea construcțiilor cu respectarea legislației și reglementările 

tehnice în vigoare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  7.2-Superficiarul are obligația să plătească impozitele și taxele datorate bugetului local prevăzute de 

legislația în vigoare.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  Subsemnatul/Subsemnata/Subscrisa…………………………………………, cu domiciliul/sediul în 

localitatea…………….…….., str.……………… nr……….., bl……, sc…….et…..,ap……, județul …………….., 
CNP/CIF/ ………………………., reprezentată de……………………………………….., sunt de acord cu 
constituirea dreptului de superficie asupra imobilului descris mai sus, în condițiile prezentului contract, în 
scopul dezvoltării unei activități economice având ca obiect întreținerea mijloacelor de transport auto ------------  

  Noi, părţile contractante, solicităm în mod expres notarului public să noteze dreptul de superficie în 
Cartea Funciara a imobilului.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Noi, părţile contractante, declarăm că ne obligăm ca în termen de 30 de zile de la perfectarea acestui 
contract să-l depunem la organul fiscal al Primăriei orașului Ianca, judeţul Brăila.--------------------------------------- 

  Noi, părţile contractante, declarăm că avem capacitate deplină de a contracta şi în acest sens ne 
asumăm toate clauzele introduse în prezentul contract, aşa cum ele au fost scrise.------------------------------------- 
  

Redactat, editat şi autentificat la BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL …………………………., într-un 
singur exemplar original, care a fost depus la arhiva biroului notarial.-------------------------------------------------------  
     
                 PROPRIETARĂ                                                                                   
 U.A.T. - ORAȘ IANCA                                                                                    SUPERFICIAR                                           
            reprezentată de primar,                           
       
            Chiriță Fănel George                                                                              ………………………….. 

       

















 

 

 

 
 
 

P R O I E C T  
H O T Ă R Â R E A   Nr.21 

din 29 martie 2018 
 

privind: concesionarea unui teren din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Societății 
Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe acest teren. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.2/07.03.2018 a S.C. Roalexmas Impex S.R.L. Ianca, prin care solicită concesionarea 
terenului din domeniul public administrat de consiliul local, aferent spațiului comercial pe care îl deţine în 
proprietate în Piața agroalimentară din oraşul Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228; 
      ►dispoziţiile art.13 alin.(2) și art.17 din Legea nr.50/1991-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor; 
      ►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 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.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare ordonanței aprobate prin HG nr.168/2007; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi planul de situaţie al terenului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 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 concesionarea unui teren din domeniul public, administrat de consiliul local, 
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe acest teren. 
      (2) Terenul prevăzut la alin.(1), în suprafață de 55 mp, este situat în Piața agroalimentară din orașul 
Ianca, str.Parcului nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352, cu Număr cadastral 
78352, fiind identificat prin planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (3) Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, cu o 
redevență de 15,64 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal. 
      (4) Redevența se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia 
Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte 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. 
      (5) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit 
legii pentru creanţele bugetare.       
      Art.2.-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.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.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
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                                          REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: concesionarea unui teren din domeniul public al orașului, 
administrat de consiliul local, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara 
spațiului comercial situat pe acest teren. 
 
      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 adresa nr.2/07.03.2018, Societatea Comercială Roalexmas Impex S.R.L. a solicitat 
concesionarea terenului din domeniul public administrat de consiliul local, aferent spațiului 
comercial pe care îl deţine în proprietate în Piața agroalimentară din oraşul Ianca, str.Parcului 
nr.1D, cvartal 25, parcela 1228, înscris în Cartea Funciară nr.78352, cu Număr cadastral 78352; 
      Terenul  solicitat este aferent construcției C1 edificate pe acest teren, cu destinația de spațiu 
comercial, dobândită de solicitant potrivit Facturii fiscale nr.1/06.10.2015 și Dovezii de plată 
nr.473/12.10.2015, emise în baza Procesului verbal de adjudecare nr.467/06.10.2015, întocmit în 
Dosarul de lichidare judiciară nr.6517/113/2011 a Tribunalului Brăila; 
      În cazul de față s-a creat un cerc vicios în toată regula, în sensul că societății în cauză i s-a 
respins cererea de înscriere în Cartea Funciară a construcției/spațiului comercial, solicitându-i-se 
contact de vânzare-cumpărare în formă autentică, considerând insuficiente procesul verbal de 
adjudecare a licitației, factura și dovada plății, contract pe care însă biroul notarial nu l-a putut 
întocmi la acea dată deoarece nu exista carte funciară pentru construcție! 
      Oricum dosarul de lichidare s-a închis și nu se mai pot face acte de procedură.  
      Sperăm că prin contractul de concesiune a terenului aferent acestui spațiu comercial să se 
deblocheze această situație, motiv pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în 
forma prezentată, pentru că noi trebuie să încasăm, cum necum, redevența și taxa pentru acest 
teren ocupat de acea construcție, redevența ajungând acum în piața agroalimentară la15,64 lei 
mp/an. 
                                                                          
                      

                                                  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.22 
din 29 martie 2018 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului, prin novația Contractului de 
concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru (Smeu) 
Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în intravilanul satului Plopu nr.556-
Lot 56. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.11103/05.02.2018 a doamnei Moraru (Smeu) Vasilica, prin care se solicită 
cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.081 mp, deţinut în concesiune prin Contractul nr.1312/ 
17.05.1995, aferent construcțiilor edificate de concesionar pe acest teren potrivit Autorizației de 
construire nr.39/19.06.2002 și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13434/ 
24.04.2009, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.48/2017 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.47 se regăseşte evidenţiat terenul supus vânzării, 
având Număr Cadastral 78302, înscris în Cartea Funciară nr.78302 pe numele  U.A.T. Ianca-
domeniul privat, potrivit Încheierii nr.32126/18.12.2017 a Biroului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Făurei, iar construcţiile C1-C2 pe numele soților Moraru Marian și Moraru Vasilica; 
      ►Raportul de evaluare întocmit la data de 23.02.2018 de către expert evaluator Iulian Cosmin 
Androniu, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului; 
      ►dispoziţiile art.1609-1614 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată în anul 
2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru şi raportul 
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi 
art.123 alin.(3) 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 însușește raportul de evaluare-parte integrantă din prezenta hotărâre,  întocmit la 
data de 23.02.2018 de către domnul Androniu Iulian Cosmin - expert evaluator ANEVAR, privind 
stabilirea preţului de vânzare în sumă de 10.200 lei al terenului din domeniul privat al oraşului 
Ianca administrat de consiliul local în suprafaţă de 1.081 mp, situat în intravilanul satului Plopu 
nr.556-Lot 56, având Număr Cadastral 78302, înscris în Cartea Funciară nr.78302 pe numele  
U.A.T. Ianca, potrivit Încheierii nr.32126/18.12.2017 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Făurei.  
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      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1), prin novația Contractului de concesiune 
nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru (Smeu) Vasilica, 
căsătorită cu domnul Moraru Marian, proprietară a construcţiilor edificate pe acest teren potrivit 
Autorizației de construire nr.39/19.06.2002 și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr.13434/24.04.2009, precum şi în calitate de beneficiară a dreptului de preempţiune potrivit 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
      (3) Preţul de 10.200 lei  va fi plătit integral la data autentificării contractului de vânzare, la 
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. oraş Ianca 
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 
      Art.2.-Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru autentificarea contractului de 
vânzare-cumpărare cad în sarcina cumpărătorului. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului. 
      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 
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                                          REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului, prin 
novația Contractului de concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, 
doamnei Moraru (Smeu) Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în 
intravilanul satului Plopu nr.556-Lot 56. 
 
      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 cererea nr.11103/05.02.2018, doamna Moraru (Smeu) Vasilica, căsătorită cu domnul 
Moraru Marian, a solicitat cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.081 mp, deţinut în concesiune 
prin Contractul nr.1312/17.05.1995, aferent construcțiilor edificate de concesionar pe acest teren  
potrivit Autorizației de construire nr.39/19.06.2002 și Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nr.13434/24.04.2009, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempţiune prevăzut de 
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      Astfel, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(3), teza II, din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preţul propus a fost stabilit 
prin raportul de evaluare anexat, care trebuie însușit de consiliul local, preţ pe care îl apreciez ca 
fiind superior preţurilor  practicate pe piaţa imobiliară din satul Plopu; 
      Potrivit Încheierii nr.32126/18.12.2017 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei, 
terenul supus vânzării este înscris în Cartea Funciară nr.78302 pe numele  U.A.T. Ianca-domeniul 
privat, iar construcţiile C1-C2 pe numele soților Moraru Marian și Moraru Vasilica; 
      Evident, aşa cum am procedat în toate situaţiile similare, cheltuielile ocazionate de încheierea 
contractului de vânzare cad în sarcina cumpărătorului, iar în cazul de față nu am mai propus 
cumpărarea terenului prin plata unui avans de 50% din preţ la data semnării contractului de 
vânzare și restul de 50% în termen de cel mult 6 luni de la data plăţii avansului, deoarece 
cumpărătorul s-a obligat să plătească întregul preț la data semnării contractului. 
                                                                                                

                                                  Vă mulţumesc ! 
 

                                                                 P R I M A R 
 
 

                                                         Fănel George CHIRIŢĂ 
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Declaraţie de conformitate 

 

Prin prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile 

prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, 

certificam ca analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai 

la ipotezele si condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile 

personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

 

Certificam ca nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea care 

face obiectul acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu 

suntem părtinitori fata de vreuna din părţile implicate. 

 

Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere 

care sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un 

stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare. 

 

Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes 

financiar legat de finalizarea tranzactiei. 

 

Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor din 

standardele si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia 

Naţionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania). 

 

Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert 

Evaluator Androniu Iulian Cosmin 

 

Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR. 

 

La data elaborarii acestui raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este 

membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala 

continua al ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.
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1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă pentru terenului din oraş Ianca, 

sat. Plopu, nr. 556, Lot 56, jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

 

Destinatarul lucrării: U.A.T. IANCA. 

 

Data evaluării: 08.02.2018 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,6538 LEI/ EURO. 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):  

 

  10200 lei echivalent a 2200 euro (10,23 lei/mp echivalent a 2,2 euro/mp) 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

 

 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu

Cosmin Androniu
New Stamp
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2. CONSIDERATII GENERALE 

2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării            

Obiectul evaluării îl constituie terenul din oraş Ianca, sat. Plopu, nr. 556, Lot 56, 

jud. Brăila, aflate în proprietatea U.A.T. IANCA. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării. 

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

vânzarea. 

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

2.2. Prezentarea echipei de evaluare  

Raportul de evaluare a fost intocmit de Androniu Cosmin, expert evaluator de 

întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.     

2.3. Beneficiar 

U.A.T. IANCA, cu sediul in Ianca, jud. Brăila.       

2.4. Data estimării valorii 

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

estimate de catre evaluator( data evaluarii) este 08.02.2018. 

Data elaborarii raportului este 23.02.2018. 

2.5. Inspecţia proprietăţii 

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 08.02.2018  

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative 

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative , prezentate in 

cele ce urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze 

si concluzii , precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. 

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului 

raport  sunt urmatoarele: 
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Ipoteze: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru 

oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale utilajelor 

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

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

o responsabilitate pentru inexactitatea declaraţiilor; 

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

cea descrisă în raport şi descrisă de proprietar.  

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate 

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

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

finanţatorului documente justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. 

In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă 

asupra valorii echipamentului supus evaluării şi nu a fost omis în mod deliberat niciun 

fel de informaţii care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa 

evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. 

Evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii 

ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu etc., care ar putea influenţa în 

vreun sens valoarea bunurilor în cauză. 

Mijlocul Fix subiect a fost regăsit ca fiind complet şi funcţional la data 

inspecţiei, fiind evaluate în această stare. Mijlocul fix subiect au fost evaluat în starea 

şi configuraţia existentă la data evaluării /inspecţiei, nefiind efectuate în cadrul lucrării 

previziuni privind modul de exploatare a echipamentului, care se poate schimba în 

funcţie de condiţiile de operare ulterioare evaluării. 

In timpul efectuării identificării bunului supus evaluării, în unele cazuri, 

evaluatorul nu a putut inspecta părţi acoperite şi/sau inaccesibile ale acestuia, fapt 

pentru care acestea sunt considerate în stare de funcţionare normală. Evaluatorul a 

utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie existând 

posibilitatea existentei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

Evaluatorul  considera  ca  presupunerile  efectuate  la  aplicarea  metodelor  de  

evaluare  au fost  rezonabile  in  baza  datelor  si  informaţiilor  disponibile  la  data  

evaluării . 

Conditii limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, valorile 

nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 

Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 
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Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt 

şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în 

funcţie de condiţiile viitoare. 

2.7.  Baza de evaluare, tipul valorii estimate 

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele 

beneficiarului, in concordanta cuprevederile legale, reprezintă o estimare a valorii de 

piaţa a acţiunilor intreprinderii asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 

2018. 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate 

mai sus şi estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării, tipul de valoare estimată în 

prezentul raport este valoarea de piaţă. 

 

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie 

ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 

 

2.8. Declararea conformității cu SEV 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2018, astfel: 

➢ SEV 100 – Cadrul general 

➢ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

➢ SEV 103 – Raportarea evaluării 

➢ SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

➢ Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile 
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2.9.  Materialele şi sursele de informaţii utilizate 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2018, 

respectiv: 

➢ SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

➢ SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

➢ SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

➢ SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

➢ SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

➢ SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

➢ SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

➢ SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

 

o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 

➢ GME 500 - Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 

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

➢ GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile 

➢ „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

➢ „Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of 

Appraisers; 

➢ Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

2.10. Drepturile de proprietate evaluate 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 
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Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

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

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

• Posesia – de a stăpânii, 

• Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

• Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

• Legale, 

• Judiciare, 

• Convenționale. 

 

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de moștenire, 

fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale 

statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a 

respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului). 

 

Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

➢ CF78302; 

➢ Contract de concesiune nr. 1312/17.05.1995; 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 
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2.11. Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 
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3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piaţa aşa cum a 

fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

➢ documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 

➢ inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la 

dispoziţie de solicitant; 

➢ stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

➢ selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

➢ deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

➢ analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct 

de vedere al evaluării; 

➢ aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

3.2. Identificarea activelor  

Imobilul se află oraş Ianca, sat. Plopu, nr. 556, Lot 56, jud. Brăila, proprietatea 

U.A.T. IANCA 

Zona este periferică a oraşului Ianca. 

Teren cu suprafaţa totală de 1.000 mp. 

Inspecţia s-a făcut in data de 08.02.2018.  
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Localizare: 

 

 

3.3. Descrierea zonei de amplasare 

 

Zona de amplasare este periferică a loc. Ianca-Sat Plopu 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

➢ Auto –DN2B 

➢ Calitatea reţelelor de transport: asfalt şi pietriş 

Caracterul edilitar al zonei 

➢ Imobile rezidenţiale.  

➢ În zonă se află  

o  terenuri libere şi proprietăţi rezidenţiale 

Utilităţi edilitare 

➢ Reţea rurală de energie electrică, apă-canal 

Ambient civilizat. 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

 

3.4. Descrierea amplasamentului 

 

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa totală de 1.000 mp. 
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Pe teren există construcţii definitive.  

Are formă poligonală, are acces la drum comunal  

Terenul este împrejmuit.  

Utilităţi: are acces curent electric şi apă. 

Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale şi agricole. 

3.5. Descrierea construcţiei 

 

Pe teren există construcţii 

C1-Locuinţă cu 42 mp şi C2-Anexă cu 16 mp - proprietatea lui MORARU 

VASILICA şi MORARU MARIAN  

3.6. Studiul pieţei 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, pieţele 

imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, fiind 

influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 
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 Piața imobiliară specială. 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate considera 

că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o piața inactivă, 

caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În consecință, avem o 

piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai mici pentru 

proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

• Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită 

perioadei de criză pe care o traversăm, caracterizată de 

prețurile relativ scăzute pe piață,  

• Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși 

va păstra un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, 

determinat de scăderea economiilor populației ca urmare a 

crizei economice, cât și ca urmare a stagnării a creditului 

ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect direct 

asupra dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

• din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

• din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață arată 

modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 
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Aspecte economice 

 

Economia românească a inregistrat valori pozitive în trimestrul I al anului 2017, 

raportând o creștere de 5,6% a PIB-ului, cea mai mare dintre țările UE. Evoluția a fost 

determinată de serviciile de producție și IT, în timp ce vânzările cu amănuntul au fost 

temperate la o creștere de 7,3%, după o creștere de 13,5% în 2016. 

Rata șomajului a scăzut la 5,3%, deoarece numărul total al angajaților a ajuns 

la 4,85 milioane la mijlocul anului 2017, față de 4,1 milioane la începutul anului 2011. 

Indicatori Macroeconomici 
 H1 2017 (y/y) Directional outlook 

GDP Growth rate (%) 5.6* → 

GDP per capita (€) 8,500 ↗ 

Gov. debt as a % of GDP 37.1* ↘ 

Budget deficit (%) 0.77 ↗ 

Monetary policy rate (%) 1.75 → 

CPI (%) 0.9 ↗ 

Construction works y/y (%) -8.9 → 

Retail sales y/y (%) 7.3 → 

Unemployment rate (%) 5.3 ↓ 
Average exchange rate 
(1 € to RON) 4.55 ↗ 

Sursa: BNR, INSSE, Eurostat                                                                              *Q1 2017 

 

 

În prima jumătate a anului 2007, volumul total investit în proprietăți comerciale 

în România a atins 530 milioane euro, comparativ cu 370 milioane euro în cursul anului 

H1 2016 (creștere de 43%). Bucureștiul a atras 125 milioane de euro, ceea ce 

reprezintă doar 24% din valoarea totală a investiției. 

Cea mai mare tranzacție din punct de vedere al valorii a fost încheiată de 

grupul sud-african Atterbury, care a achiziționat o participație de 50% din centrele 

comerciale Iulius Mall din Iași, Suceava, Cluj-Napoca și Timișoara, Iulius Business Center 

Cluj, United Business Center Cluj și United BC II în Timișoara. 

Dimensiunea totală a portofoliului tranzacționat (ponderat cu 50% din capital) 

depășește 100.000 de metri pătrați de spații comerciale și 18.000 de metri pătrați de 

birouri. Aceasta a fost prima achiziție făcută în România de Atterbury, al patrulea 

investitor imobiliar sud-african cu prezență locală (de-a lungul NEPI Rockastle, 

Growthpoint - acționar majoritar al Globalworth și Prime Kapital - MAS). 

Globalworth și grupul belgian Mitiska-REIM au fost, de asemenea, printre 

investitorii cei mai activi, cu câte două tranzacții. Globalworth a achiziționat Centrul 

Logistic Dacia și Green Court C pentru 80 milioane de euro, în timp ce Mitiska a 
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consolidat poziția locală prin achiziționarea restului de 50% din portofoliul Intercora (8 

parcuri de vânzare cu amănuntul cu aproximativ 30.000 de metri pătrați GLA) 

Property Development portofoliu (11 parcuri de retail cu un GLA total de 55.000 mp). 

Cel mai activ segment a fost sectorul de retail. Valoarea estimată a 

tranzacțiilor cu proprietăți cu amănuntul a fost de aprox. 350 milioane EUR, 

reprezentând 66% din valoarea totală a investiției. Sectorul de birouri a înregistrat 

tranzacții în valoare de 123 milioane EUR, reprezentând 23% din volumul total, restul 

de 11% fiind acoperite de logistică. 

Piața imobiliară este totalitatea tranzacțiilor care implică drepturi de 

proprietate sau de utilizare asupra terenurilor și clădirilor. Tranzacția imobiliară este 

transferul permanent sau temporar al unui drept dintr-o parte în alta în schimbul unei 

recompense care este de obicei o sumă de bani. Ca pe orice piață, prețul tranzacției 

este determinat, în primul rând, de interacțiunea dintre cerere și ofertă. 

Prețurile locuințelor sunt în creștere de la an la an, ceea ce arată că piața 

imobiliară a revenit din criza economică, potrivit consultanților imobiliari. Indicii 

calculați de aceștia atestă ceea ce am simțit fiecare dintre noi pe piață, și anume 

prețurile locuințelor. Indicele proprietății rezidențiale a înregistrat creșteri atât pe 

parcursul anului, cu 8,3%, cât și pe cele trimestriale de 1,0% în al doilea trimestru al 

anului 2017. Schimbarea pozitivă anuală a indicelui național este amplificată de o 

creștere a prețurilor pe an cu 1,5% ultimii cinci ani, dar și prin creșterea tendințelor 

ascendente la nivel regional, care evidențiază revenirea pieței. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan periferic.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferică de tip rezidenţial, 

zona este puţin populată având un grad de construire sub 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendințe : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri (in zona preţul de vânzare este 

cuprins intre  2 – 8 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi). 

Piaţa imobiliară este puţin activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.. 
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4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII  

4.1. Cea mai bună utilizare 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

➢ cea mai bună utilizare a terenului liber; 

➢ cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

➢ permisă legal; 

➢ posibilă fizic; 

➢ justificată adecvat; 

➢ fezabilă financiar; 

➢ maxim profitabilă. 

 

CMBU: rezidenţială 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 

demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

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

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

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente 

și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului 

ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 

4.2. Valoarea terenului 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este 

cunoscută din anunţurile imobiliare şi din baza de date a evaluatorului. 

Având în vedere situaţia în care se află piaţa imobiliară s-au identificat 

anunţuri cu terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila. 
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Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 1. 

4.3. Calificarea evaluatorilor 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Galaţi.   

Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile  şi proprietăţi imobiliare şi 

membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi 

ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2018 Allianz Ţiriac 

Asigurări S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 

4.4. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii) 

 

• după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

• analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

• evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

• tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea raportată;  

• evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

• evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

• nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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5. CONCLUZII 

 

5.1. Alegerea valorii finale 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin piaţă este: 

10200 lei echivalent a 2200 euro (10,23 lei/mp echivalent a 2,2 euro/mp) 

 Nu se aplică altă metodă conform GEV 630 art 37 şi 104. 

 

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

estimată a proprietăţii teren din com. Iancai, T25, P83, Lot 33, jud. Brăila, proprietatea 

U.A.T. Ianca, este de: 

 

  10200 lei echivalent a 2200 euro (10,23 lei/mp echivalent a 2,2 euro/mp) 

 

 

*Valoarea de piaţă nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care 

apare sau nu in momentul realizării unei tranzacţii, în condiţiile si la valorile specificate de lege si în funcţie 

de calitatea persoanelor implicate in tranzacţie (fizice sau juridice), iar in cazul persoanelor juridice in 

funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca plătitoare sau nu de TVA). 

 

Data: 08.02.2018   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 

 

 

 

Cosmin Androniu
New Stamp
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6. ANEXE 

 

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea fluxurilor 

de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, 

la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere 

adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care 

părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, 

dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu 

sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, 

cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent 

ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură 

funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între 

părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele 

acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea 

fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, 

într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au 

acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea 

a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este 

mai mare decât suma valorilor separate 
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6.2. Calculele evaluării 

ANEXA NR. 1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)     

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3 

Suprafata 1.000,00 2200 1200 1728 

Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)   3,3 6,0 7,0 

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

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,33 -0,60 -0,70 

Pret ajustat pentru negociere   2,95 5,40 6,30 

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea 

comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare 

corespund marje de negociere mai mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -10%, pe baza 

informaţiilor obţinute de la agenţiile imobiliare locale. 

Drepturi de proprietate concesionat integral integral integral 

Valoarea corectiei (%) cu constructii -20% -20% -20% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,65 -1,20 -1,40 

Pret corectat   2,29 4,20 4,90 

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

iar în acest caz corectiile sunt -15% pentru derept de superficie. 

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,29 4,20 4,90 

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată 

(de ex, o proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz  aceste corectii sunt nule. 

Conditii vanzare Independent Indep. Indep. Indep. 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,29 4,20 4,90 

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

tranzactionare. Nu sunt necesare corectii. 

Conditii de piata   < 3luni < 3luni < 3luni 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   2,29 4,20 4,90 

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor.  În acest caz  aceste corectii sunt de 0%. 

Localizare Plopu Ianca Ianca Ianca 

Valoarea corectiei (%)   -5% -10% -15% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,11 -0,42 -0,74 

Pret corectat   2,18 3,78 4,17 

Depind de localizarea amplasamentelor.  Localizare superioara pt C1 o corectie de -3%, pt C2 corectie -10% si pt C3 

corectie de -15%. (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Acces 
strada 

secundara 
secundara principala principala 

Valoarea corectiei (%)   0% -5% -5% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 -0,19 -0,21 

Pret corectat   2,18 3,59 3,96 

Pentru acces estimam o corectie de 0%, aplicată la C1, iar pt C2 si C3  o corectie de -5% (raportul mare dintre 

suprafata si deschidere) (corecții estimate cf. pietei imobiliare locale). 

Destinatia (utilizarea terenului) rezd rezd rezd rezd 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,00 0,00 
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Pret corectat   2,18 3,59 3,96 

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala).  Destinatia este industriala. În acest caz  aceste 

corectii sunt  de -15% pentru C1, C2 si  C3. 

Utilitati electricite, apa similare inferioare similare 

Valoarea corectiei (%)   0% 5% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,18 0,00 

Pret corectat   2,18 3,77 3,96 

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan).  Nu sunt necesare corectii pt C1 si C3, o corectie 

de 5% pt C2. 

Dimensiuni 1.000,00 2.200 1.200 1.728 

Corectie procentuala   1% 0% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,02 0,00 0,00 

Pret corectat   2,20 3,77 3,96 

Apreciem o corecție de 1% pentru C1, si 0 % pt C2 si C3 pentru suprafete mai mari 

Altele nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

Corectie procentuala   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   2,20 3,77 3,96 

Nu sunt necesare corectii 

Total corectie bruta   0,79 1,99 2,34 

total corectie bruta cea mai mica   24,17% 33,14% 33,48% 

Valoarea estimata rotund 2,20 EUR/mp   

Curs euro   4,6538 lei   

S teren/mp 1.000,00 2.200 € 10.200 lei   
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6.3. Acte evaluării 
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6.4. Amplasament 
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P R O I E C T  

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.23 

din 29 martie 2018 
 

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017. 
 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului local pe  anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, 
după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 24.867.000 27.596.350 24.932.553 
Cheltuieli bugetare 24.867.000 27.596.350 22.267.485 
Venituri autofinanțare   2.069.000   2.143.300   1.927.469 
Cheltuieli autofinanțare   2.069.000   2.143.300   1.827.016 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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 Contului de execuţie a bugetului centralizat al 
oraşului 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: 

 
      În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, respectiv ale art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, ordonatorul principal de credite are obligaţia să 
întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, până în luna mai a anului 
următor, Contul de încheiere a execuţiei bugetului local pe anul anterior, în cazul de faţă pe 
anul 2017; 
      Contul de execuţie a bugetului local pe anul 2017 s-a întocmit în conformitate cu 
prevederile Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind confirmat și de Administrația Finanțelor Publice Brăila; 
      Execuţia bugetară pe anul 2017 s-a realizat în deplină concordanţă cu prevederile 
hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea bugetului local în anul 
2017, aşa cum rezultă şi din raportul şefului serviciului financiar contabil, cu precizarea că 
excedentul rezultat din diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate se regăsește în 
bugetul local pe anul în curs, în fondul de dezvoltare, pentru acele investiţii care au fost 
aprobate în şedinţa anterioară;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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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0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     19.961.000     23.095.350     31.511.492      8.849.341     22.662.151     22.541.756          1.122      8.968.614

0002 I. VENITURI CURENTE     19.520.800     22.645.800     31.104.663      8.849.341     22.255.322     22.134.927          1.122      8.968.614

0003 A. VENITURI FISCALE     19.027.500     21.127.500     26.348.266      6.285.810     20.062.456     20.237.154      6.111.112

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL      5.165.000      5.370.000      5.360.178      5.360.178      5.360.178

0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE      5.165.000      5.370.000      5.360.178      5.360.178      5.360.178

0302 IMPOZIT PE VENIT         10.000         10.000         49.624         49.624         49.624

18  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal         10.000         10.000         49.624         49.624         49.624

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT      5.155.000      5.360.000      5.310.554      5.310.554      5.310.554

01  Cote defalcate din impozitul pe venit      3.400.000      3.400.000      3.361.051      3.361.051      3.361.051

04  Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale      1.755.000      1.960.000      1.949.503      1.949.503      1.949.503

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      3.260.000      3.260.000      8.262.545      5.383.868      2.878.677      3.115.650      5.146.895

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      3.260.000      3.260.000      8.262.545      5.383.868      2.878.677      3.115.650      5.146.895

01  Impozit si taxa pe cladiri      1.347.000      1.347.000      3.077.583      2.256.990        820.593      1.233.592      1.843.991

01   Impozit pe cladiri de la persoane

  fizice        319.400        319.400        758.226        421.874        336.352        327.461        430.765

02   Impozit si taxa pe cladiri de la

  persoane juridice      1.027.600      1.027.600      2.319.357      1.835.116        484.241        906.131      1.413.226

02  Impozit si taxa pe teren      1.908.000      1.908.000      5.138.302      3.117.984      2.020.318      1.841.334      3.296.968

01   Impozit pe terenuri de la persoane
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0702 02 01   fizice        622.000        622.000      1.543.760      1.208.936        334.824        408.222      1.135.538

02   Impozit si taxa pe teren de la persoane

  juridice        266.000        266.000        593.954        350.389        243.565        194.031        399.923

03   Impozitul pe terenul extravilan      1.020.000      1.020.000      3.000.588      1.558.659      1.441.929      1.239.081      1.761.507

03  Taxe judiciare de timbru si alte

 taxe de timbru          4.000          4.000         21.137          8.894         12.243         20.461            676

50  Alte impozite si taxe pe proprietate          1.000          1.000         25.523         25.523         20.263          5.260

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII     10.601.000     12.496.000     12.722.329        901.942     11.820.387     11.758.112        964.217

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA     10.066.000     11.961.000     11.174.784     11.174.784     11.174.784

02  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti      8.102.000      9.959.000      9.172.784      9.172.784      9.172.784

05  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru drumuri        300.000        300.000        300.000        300.000        300.000

06  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale      1.664.000      1.702.000      1.702.000      1.702.000      1.702.000

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE          2.884          2.884          2.884

01  Impozit pe spectacole          2.884          2.884          2.884

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI        535.000        535.000      1.544.661        901.942        642.719        580.444        964.217

02  Impozit pe mijloacele de transport        520.000        520.000      1.414.794        891.229        523.565        464.515        950.279

01   Impozit pe mijloacele de transport
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1602 02 01   detinute de persoane fizice*)        342.000        342.000      1.166.441        770.911        395.530        343.726        822.715

02   Impozit pe mijloace de transport

  detinute persoane de juridice*)        178.000        178.000        248.353        120.318        128.035        120.789        127.564

03  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare          4.000          4.000        102.721          2.674        100.047        100.274          2.447

50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati         11.000         11.000         27.146          8.039         19.107         15.655         11.491

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

50  Alte impozite si taxe          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE        493.300      1.518.300      4.756.397      2.563.531      2.192.866      1.897.773          1.122      2.857.502

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

30  Alte venituri din concesiuni si

 inchirieri de catre institutiile publice        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII         50.300      1.075.300      3.760.504      2.161.017      1.599.487      1.368.893          1.122      2.390.489

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE          2.000          2.000         29.906         29.906         29.906

02  Taxe extrajudiciare de timbru          1.000          1.000          9.252          9.252          9.252

50  Alte venituri din taxe administrative,

 eliberari permise          1.000          1.000         20.654         20.654         20.654

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109

01  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit  dispozitiilor legale         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109
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3502 01 02   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109

3602 DIVERSE VENITURI          8.300          8.300         34.670         12.820         21.850         15.168          1.122         18.380

32  Sume provenite din finantarea bugetara

 a anilor precedenti          1.122          1.122          1.122

03   Sume provenite din finantarea bugetara

  a anilor precedenti,aferente sectiunii

  de functionare          1.122          1.122          1.122

50  Alte venituri          8.300          8.300         33.548         11.698         21.850         15.168         18.380

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE      1.025.000      1.011.269      1.011.269      1.011.269

01  Donatii si sponsorizari         25.000         25.000         25.000         25.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvol-

 tare a bugetului local(cu semnul minus)     -1.670.000     -2.754.500     -2.490.547     -2.490.547     -2.490.547

04  Varsaminte din sectiunea de functionare      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

50  Alte transferuri voluntare      1.000.000        986.269        986.269        986.269

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL         38.306         38.306         38.306

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         38.306         38.306         38.306

03  Venituri din vanzarea locuintelor

 construite din fondurile statului          9.306          9.306          9.306

07  Venituri din vanzarea unor bunuri

 apartinind domeniului privat al statului

 sau al unitatilor administrativ-

 teritoriale         29.000         29.000         29.000
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4000 02 III OPERATIUNI FINANCIARE            200            200

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE            200            200

50  Incasari din rambursarea altor

 imprumuturi acordate            200            200

4100 02 IV. SUBVENTII        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523

34  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni,combustibili petrolieri          9.350          9.304          9.304          9.304

35  Subventii din bugetul de stat pentru

 finantarea unitatilor de asistenta

 medico-sociale        440.000        440.000        359.219        359.219        359.219
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Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legale

de platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

TOTAL JUDET

Credite  de 

angajament

6

5002 TOTAL CHELTUIELI     24.617.000     27.596.350     23.407.312     23.407.312      1.139.827     19.231.436    22.267.485

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      6.596.000      6.621.500      5.904.739      5.904.739        236.814      3.305.913     5.667.925

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      6.036.000      6.049.000      5.435.890      5.435.890        218.023      3.035.694     5.217.867

01  Autoritati executive si legislative      6.036.000      6.049.000      5.435.890      5.435.890        218.023      3.035.694     5.217.867

03   Autoritati executive      6.036.000      6.049.000      5.435.890      5.435.890        218.023      3.035.694     5.217.867

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        460.000        472.500        387.841        387.841         18.791        202.188       369.050

10  Servicii publice comunitare de

 evidenta a persoanelor        230.000        242.500        228.921        228.921         18.791        202.188       210.130

50  Alte servicii publice generale        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         81.008         81.008         68.031        81.008

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

03  Ordine publica        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

04   Politie comunitara        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE     11.832.000     14.617.350     13.032.888     13.032.888        864.718     11.689.921    12.168.170

6502 INVATAMANT      6.713.500      8.852.000      8.474.977      8.474.977        192.268      7.928.509     8.282.709

03  Invatamant prescolar si primar      2.211.680      2.731.070      2.721.068      2.721.068         49.277      2.676.343     2.671.791

01   Invatamant prescolar        867.010        990.190        990.188        990.188         23.715        959.798       966.473

02   Invatamant primar      1.344.670      1.740.880      1.730.880      1.730.880         25.562      1.716.545     1.705.318

04  Invatamant secundar      4.409.820      6.019.930      5.672.390      5.672.390        142.991      5.170.647     5.529.399

01   Invatamant secundar inferior      1.748.940      2.130.560      2.130.568      2.130.568         27.271      2.137.750     2.103.297

02   Invatamant secundar superior      2.269.270      3.399.680      3.052.135      3.052.135        107.287      2.586.453     2.944.848

03   Invatamant profesional        391.610        489.690        489.687        489.687          8.433        446.444       481.254

50  Alte cheltuieli in domeniul

 invatamantului         92.000        101.000         81.519         81.519         81.519        81.519

6602 SANATATE        222.000        261.500        217.000        217.000         48.368        126.299       168.632
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6602 50  Alte cheltuieli in domeniul sanatatii        222.000        261.500        217.000        217.000         48.368        126.299       168.632

50   Alte institutii si actiuni sanitare        222.000        261.500        217.000        217.000         48.368        126.299       168.632

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE      1.868.500      2.042.500      1.104.756      1.104.756         28.078        962.927     1.076.678

03  Servicii culturale      1.309.500      1.299.500        437.246        437.246         28.078        376.481       409.168

02   Biblioteci publice comunale, orasenesti,

02   municipale         57.000         57.000         32.680         32.680          5.286         28.724        27.394

06   Case de cultura        178.000        178.000        163.606        163.606         22.792        111.871       140.814

07   Camine culturale        870.000        835.000         31.308         31.308         25.953        31.308

30   Alte servicii culturale        204.500        229.500        209.652        209.652        209.933       209.652

05  Servicii recreative si sportive         88.000        263.000        198.530        198.530        117.432       198.530

01   Sport         88.000        263.000        198.530        198.530        117.432       198.530

06  Servicii religioase        450.000        450.000        449.130        449.130        449.130       449.130

50  Alte servicii in domeniile culturii,

 recreerii si religiei         21.000         30.000         19.850         19.850         19.884        19.850

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      3.028.000      3.461.350      3.236.155      3.236.155        596.004      2.672.186     2.640.151

05  Asistenta sociala in caz de boli si

 invaliditati      1.858.000      2.282.000      2.214.793      2.214.793        596.004      1.613.149     1.618.789

02   Asistenta sociala in caz de invaliditate      1.858.000      2.282.000      2.214.793      2.214.793        596.004      1.613.149     1.618.789

12  Unitati de asistenta medico-sociale        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

15  Prevenirea excluderii sociale        150.000        159.350         82.210         82.210        118.651        82.210

01   Ajutor social        150.000        159.350         82.210         82.210        118.651        82.210

50  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

 si asistentei sociale         50.000         50.000         17.400         17.400         18.634        17.400

50   Alte cheltuieli in domeniul asistentei

50   sociale         50.000         50.000         17.400         17.400         18.634        17.400

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.809.000      1.709.000      1.179.729      1.179.729      1.279.245     1.179.729

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        979.000        829.000        418.774        418.774        511.324       418.774
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7002 06  Iluminat public si electrificari        300.000        300.000        283.172        283.172        286.963       283.172

50  Alte servicii in domeniile locuintelor,

 serviciilor si dezvoltarii comunale        679.000        529.000        135.602        135.602        224.361       135.602

7402 PROTECTIA MEDIULUI        830.000        880.000        760.955        760.955        767.921       760.955

05  Salubritate si gestiunea deseurilor        830.000        880.000        760.955        760.955        761.674       760.955

01   Salubritate        830.000        880.000        760.955        760.955        761.674       760.955

50  Alte servicii in domeniul protectiei

 mediului          6.247

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      3.900.000      4.152.500      2.852.881      2.852.881      2.549.589     2.852.881

8402 TRANSPORTURI      3.900.000      4.152.500      2.852.881      2.852.881      2.549.589     2.852.881

03  Transport rutier      3.900.000      4.152.500      2.852.881      2.852.881      2.545.355     2.852.881

01   Drumuri si poduri        760.000      1.105.000        976.248        976.248        186.948       976.248

03   Strazi      3.140.000      3.047.500      1.876.633      1.876.633      2.358.407     1.876.633

50  Alte cheltuieli in domeniul transporturilor          4.234
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5002 TOTAL CHELTUIELI     24.617.000     27.596.350     23.407.312     23.407.312      1.139.827     19.231.436    22.267.485

01 CHELTUIELI CURENTE     18.061.000     20.110.850     18.377.307     18.377.307      1.139.827     17.200.031    17.237.480

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      9.991.000     11.701.900     11.671.900     11.671.900      1.124.279     10.641.084    10.547.621

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      5.684.000      5.770.600      4.371.161      4.371.161         10.006      4.219.883     4.361.155

30 TITLUL III DOBANZI         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        669.000        827.350        668.272        668.272        676.973       668.272

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        677.000        771.000        686.822        686.822          5.542        703.610       681.280

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      6.326.000      7.255.500      4.919.650      4.919.650      2.031.405     4.919.650

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      6.326.000      7.255.500      4.919.650      4.919.650      2.031.405     4.919.650

79 OPERATIUNI FINANCIARE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT        -48.565        -48.565        -48.565

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT        -48.565        -48.565        -48.565

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      6.596.000      6.621.500      5.904.739      5.904.739        236.814      3.305.913     5.667.925

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      6.036.000      6.049.000      5.435.890      5.435.890        218.023      3.035.694     5.217.867

01 CHELTUIELI CURENTE      3.500.000      3.413.000      2.892.268      2.892.268        218.023      2.804.152     2.674.245

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      2.000.000      2.002.900      2.002.900      2.002.900        218.023      1.855.366     1.784.877

10 Cheltuieli salariale in bani01      1.609.000      1.599.000      1.599.000      1.599.000        197.794      1.451.164     1.401.206

10  Salarii de baza01 01      1.385.000      1.360.000      1.360.000      1.360.000        143.447      1.200.545     1.216.553

10  Alte sporuri01 06         36.000         36.000         36.000         36.000         26.942         10.055         9.058

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12

 afara unitatii        102.000        117.000        117.000        117.000          1.286        116.316       115.714

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         86.000         86.000         86.000         86.000         26.119        124.248        59.881
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10 Cheltuieli salariale in natura02         58.000         60.900         60.900         60.900         60.900        60.900

10    Vouchere de vacanta02 06         58.000         60.900         60.900         60.900         60.900        60.900

10 Contributii03        333.000        343.000        343.000        343.000         20.229        343.302       322.771

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        240.000        250.000        250.000        250.000         10.235        247.068       239.765

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          8.300          8.300          8.300          8.300          1.341          7.182         6.959

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         78.000         78.000         78.000         78.000          5.619         74.704        72.381

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          2.700          2.700          2.700          2.700            602          2.168         2.098

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          4.000          4.000          4.000          4.000          2.432         12.180         1.568

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.500.000      1.410.100        889.368        889.368        948.786       889.368

20 Bunuri si servicii01      1.215.000      1.135.100        734.486        734.486        765.067       734.486

20  Furnituri de birou01 01        165.000        133.000         71.984         71.984         71.984        71.984

20  Materiale pentru curatenie01 02         20.000         20.000          6.365          6.365          6.365         6.365

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        110.000        110.000         54.951         54.951         57.009        54.951

20  Apa, canal si salubritate01 04         60.000         60.000         58.434         58.434         58.434        58.434

20  Carburanti si lubrifianti01 05        100.000        100.000         43.950         43.950         72.408        43.950

20  Piese de schimb01 06        140.000         90.000         26.698         26.698         26.698        26.698

20  Transport01 07         15.000         15.000          7.807          7.807          7.910         7.807

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet        110.000        110.000        105.383        105.383        105.383       105.383

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        250.000        315.000        177.918        177.918        177.918       177.918

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        245.000        182.100        180.996        180.996        180.958       180.996

20 Reparatii curente02         70.000         50.000         14.248         14.248         14.248        14.248
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20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         39.000         49.000         28.688         28.688         58.974        28.688

20  Uniforme si echipament05 01         15.000         10.000            353            353          1.384           353

20  Alte obiecte de inventar05 30         24.000         39.000         28.335         28.335         57.590        28.335

20 Deplasari, detasari, transferari06         30.000         30.000         19.256         19.256         17.807        19.256

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         30.000         30.000         19.256         19.256         17.807        19.256

20 Pregatire profesionala13         25.000         25.000          2.470          2.470          2.470         2.470

20 Protectia muncii14          5.000          5.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale         20.000         20.000          3.869          3.869          3.869         3.869

20 Alte cheltuieli30         96.000         96.000         86.351         86.351         86.351        86.351

20  Reclama si publicitate30 01         15.000         15.000         10.058         10.058         10.058        10.058

20  Protocol si reprezentare30 02          1.000          1.000

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         80.000         80.000         76.293         76.293         76.293        76.293

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71  Active fixe01      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71  Constructii01 01      2.300.000      2.300.000      2.275.581      2.275.581        166.657     2.275.581

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport        136.000        136.000        133.984        133.984         43.521       133.984

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale         21.364

71   Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30

  capitale)        100.000        200.000        168.787        168.787        168.787

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT        -34.730        -34.730        -34.730

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
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          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT        -34.730        -34.730        -34.730

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent        -34.730        -34.730        -34.730

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)        -34.730        -34.730        -34.730

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        460.000        472.500        387.841        387.841         18.791        202.188       369.050

01 CHELTUIELI CURENTE        230.000        242.500        232.336        232.336         18.791        201.649       213.545

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        220.000        220.000        220.000        220.000         18.791        201.649       201.209

10 Cheltuieli salariale in bani01        177.850        164.900        164.900        164.900         11.296        158.520       153.604

10  Salarii de baza01 01        169.900        155.000        155.000        155.000         11.296        149.348       143.704

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          7.950          9.900          9.900          9.900          9.172         9.900

10 Cheltuieli salariale in natura02          7.950          7.950          7.950            700          7.250         7.250

10    Vouchere de vacanta02 06          7.950          7.950          7.950            700          7.250         7.250

10 Contributii03         42.150         47.150         47.150         47.150          6.795         35.879        40.355

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         28.000         28.000         28.000         28.000          3.557         25.242        24.443

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            950            950            950            950            183            792           767

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          9.500          9.500          9.500          9.500          1.513          8.242         7.987

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            500            500            500            500            267            240           233

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          3.200          8.200          8.200          8.200          1.275          1.363         6.925

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         10.000         22.500         12.336         12.336         12.336

20 Bunuri si servicii01          3.000

20  Furnituri de birou01 01          3.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          5.000         17.500         12.336         12.336         12.336
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20  Alte obiecte de inventar05 30          5.000         17.500         12.336         12.336         12.336

20 Deplasari, detasari, transferari06          2.000

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          2.000

20 Pregatire profesionala13          5.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            539

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            539

71  Active fixe01            539

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            539

79 OPERATIUNI FINANCIARE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 Rambursari de credite interne02        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81  Rambursari de credite aferente datoriei02 05

 publice interne locale        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -3.415         -3.415         -3.415

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -3.415         -3.415         -3.415

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -3.415         -3.415         -3.415

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -3.415         -3.415         -3.415

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         81.008         81.008         68.031        81.008

01 CHELTUIELI CURENTE        100.000        100.000         81.008         81.008         68.031        81.008

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

20 Comisioane si alte costuri aferente24
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imprumuturilor         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

20  Comisioane si alte costuri aferente24 02

 imprumuturilor interne         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

30 TITLUL III DOBANZI         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

30  Dobanzi aferente datoriei publice01 01

 interne directe         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

01 CHELTUIELI CURENTE        480.000        496.000        441.305        441.305         38.295        406.768       403.010

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        370.000        370.000        370.000        370.000         38.295        344.879       331.705

10 Cheltuieli salariale in bani01        255.000        255.000        255.000        255.000         16.889        247.308       238.111

10  Salarii de baza01 01        218.000        218.000        218.000        218.000          2.592        203.501       215.408

10  Alte sporuri01 06         17.000         17.000         17.000         17.000          4.323         15.208        12.677

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         20.000         20.000         20.000         20.000          9.974         28.599        10.026

10 Cheltuieli salariale in natura02         56.050         56.050         56.050         56.050         14.356         41.736        41.694

10  Norme de hrana02 02         33.000         33.000         33.000         33.000          4.356         28.686        28.644

10  Uniforme si echipament obligatoriu02 03         10.000         10.000         10.000         10.000         10.000

10    Vouchere de vacanta02 06         13.050         13.050         13.050         13.050         13.050        13.050

10 Contributii03         58.950         58.950         58.950         58.950          7.050         55.835        51.900

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         40.000         40.000         40.000         40.000          2.515         39.262        37.485

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.300          1.300          1.300          1.300            119          1.236         1.181

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         13.450         13.450         13.450         13.450          1.161         12.860        12.289

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            600            600            600            600            241            376           359
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10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          3.600          3.600          3.600          3.600          3.014          2.101           586

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        110.000        126.000         71.305         71.305         61.889        71.305

20 Bunuri si servicii01         87.000         87.000         47.756         47.756         47.889        47.756

20  Carburanti si lubrifianti01 05         70.000         70.000         41.988         41.988         42.121        41.988

20  Piese de schimb01 06          8.500          8.500

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          8.500          8.500          5.768          5.768          5.768         5.768

20 Reparatii curente02         10.000         10.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         16.000         15.924         15.924          7.195        15.924

20  Uniforme si echipament05 01         16.000         15.924         15.924          7.195        15.924

20 Deplasari, detasari, transferari06          3.000          3.000          2.845          2.845          2.025         2.845

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          3.000          3.000          2.845          2.845          2.025         2.845

20 Pregatire profesionala13         10.000         10.000          4.780          4.780          4.780         4.780

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -4.230         -4.230         -4.230

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -4.230         -4.230         -4.230

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -4.230         -4.230         -4.230

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -4.230         -4.230         -4.230

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE     11.832.000     14.617.350     13.032.888     13.032.888        864.718     11.689.921    12.168.170

6502 INVATAMANT      6.713.500      8.852.000      8.474.977      8.474.977        192.268      7.928.509     8.282.709

01 CHELTUIELI CURENTE      6.713.500      8.302.000      8.265.940      8.265.940        192.268      7.901.667     8.073.672

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      5.626.000      7.060.000      7.060.000      7.060.000        176.720      6.871.624     6.883.280

10 Cheltuieli salariale in bani01      4.471.630      5.712.010      5.712.012      5.712.012        130.260      5.586.630     5.581.752
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10  Salarii de baza01 01      3.972.240      5.216.340      5.216.348      5.216.348        117.697      5.092.735     5.098.651

10  Alte sporuri01 06         57.700         44.360         44.363         44.363          4.176         25.146        40.187

10  Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10         16.790         14.560         14.553         14.553         14.144        14.553

10  Fond aferent platii cu ora01 11        424.900        436.750        436.748        436.748          8.387        454.605       428.361

10 Cheltuieli salariale in natura02         63.000         63.000         63.000         63.000         15.332         47.668        47.668

10  Transportul la si de la locul de munca02 05         63.000         63.000         63.000         63.000         15.332         47.668        47.668

10 Contributii03      1.091.370      1.284.990      1.284.988      1.284.988         31.128      1.237.326     1.253.860

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        700.940        893.850        893.842        893.842          7.687        889.582       886.155

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         33.330         30.760         30.759         30.759          4.083         25.395        26.676

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate        264.500        291.840        291.845        291.845          4.914        280.792       286.931

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale         16.400         15.210         15.210         15.210          4.378          9.987        10.832

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii         76.200         53.330         53.332         53.332         10.066         31.570        43.266

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        877.500      1.023.000      1.022.999      1.022.999         10.006        830.314     1.012.993

20 Bunuri si servicii01        614.700        750.630        750.631        750.631          9.366        716.401       741.265

20  Furnituri de birou01 01         37.100         23.940         23.942         23.942              3         23.700        23.939

20  Materiale pentru curatenie01 02         65.550         38.100         38.095         38.095         38.311        38.095

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        323.570        331.610        331.610        331.610              2        308.837       331.608

20  Apa, canal si salubritate01 04         33.900         32.270         32.269         32.269              1         31.465        32.268

20  Carburanti si lubrifianti01 05          9.000          7.500          7.499          7.499          5.763         7.499

20  Piese de schimb01 06          4.900          2.400          2.400          2.400          1.411         2.400

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet         27.800         20.710         20.709         20.709         20.032        20.709

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         58.210         56.980         56.986         56.986            893         55.701        56.093
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20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         54.670        237.120        237.121        237.121          8.467        231.181       228.654

20 Reparatii curente02         25.500         95.500         95.500         95.500        101.132        95.500

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05        214.500        163.160        163.164        163.164              6            531       163.158

20  Alte obiecte de inventar05 30        214.500        163.160        163.164        163.164              6            531       163.158

20 Deplasari, detasari, transferari06         13.300         10.840         10.839         10.839            634         10.775        10.205

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         13.300         10.840         10.839         10.839            634         10.775        10.205

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare          2.500            500            500            500            500

20 Consultanta si expertiza12          1.000

20 Pregatire profesionala13          6.000          2.370          2.365          2.365          1.475         2.365

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA         92.000        101.000         81.519         81.519         81.519        81.519

57 Ajutoare sociale02         92.000        101.000         81.519         81.519         81.519        81.519

57  Ajutoare sociale in numerar02 01         52.000         61.000         60.519         60.519         60.519        60.519

57     Tichiete de cresa si tichete02 03

    sociale pentru gradinita         40.000         40.000         21.000         21.000         21.000        21.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        118.000        118.000        101.422        101.422          5.542        118.210        95.880

59 Burse01        118.000        118.000        101.422        101.422          5.542         95.880        95.880

59  Sume aferente persoanelor cu handicap40

 neincadrate         22.330

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        550.000        209.037        209.037         26.842       209.037

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        550.000        209.037        209.037         26.842       209.037

71  Active fixe01         26.842

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         19.975

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale          6.867

71   Reparatii capitale aferente activelor03
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  fixe        550.000        209.037        209.037        209.037

6602 SANATATE        222.000        261.500        217.000        217.000         48.368        126.299       168.632

01 CHELTUIELI CURENTE        207.000        192.000        150.000        150.000         48.368         98.415       101.632

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        150.000        150.000        150.000        150.000         48.368         98.415       101.632

10 Cheltuieli salariale in bani01        119.000        108.000        108.000        108.000         28.090         76.390        79.910

10  Salarii de baza01 01        112.000        101.000        101.000        101.000         21.996         70.826        79.004

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          7.000          7.000          7.000          7.000          6.094          5.564           906

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10    Vouchere de vacanta02 06          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10 Contributii03         26.650         37.650         37.650         37.650         20.278         17.675        17.372

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         20.000         20.000         20.000         20.000          7.605         12.563        12.395

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            850            850            850            850            469            381           381

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          4.500          4.500          4.500          4.500            536          3.962         3.964

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            300            300            300            300            180            122           120

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          1.000         12.000         12.000         12.000         11.488            647           512

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         57.000         42.000

20 Bunuri si servicii01         20.000          5.000

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         20.000          5.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         37.000         37.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         37.000         37.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

71  Active fixe01         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410
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71  Constructii01 01          1.218

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         26.666

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         15.000         69.500         69.410         69.410         69.410

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.410         -2.410         -2.410

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.410         -2.410         -2.410

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -2.410         -2.410         -2.410

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -2.410         -2.410         -2.410

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE      1.868.500      2.042.500      1.104.756      1.104.756         28.078        962.927     1.076.678

01 CHELTUIELI CURENTE      1.032.500      1.186.500        983.710        983.710         28.078        958.061       955.632

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        144.000        144.000        144.000        144.000         28.078        118.351       115.922

10 Cheltuieli salariale in bani01        106.700        106.700        106.700        106.700         16.651         91.852        90.049

10  Salarii de baza01 01         91.500         91.500         91.500         91.500          9.369         84.086        82.131

10  Alte sporuri01 06          3.700          3.700          3.700          3.700          3.700

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         11.500         11.500         11.500         11.500          3.582          7.766         7.918

10 Cheltuieli salariale in natura02          6.000          6.000          6.000          6.000            200          5.800         5.800

10  Transportul la si de la locul de munca02 05            200            200            200            200            200

10    Vouchere de vacanta02 06          5.800          5.800          5.800          5.800          5.800         5.800

10 Contributii03         31.300         31.300         31.300         31.300         11.227         20.699        20.073

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         19.000         19.000         19.000         19.000          4.743         14.541        14.257

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.850          1.850          1.850          1.850          1.395            464           455
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10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          8.150          8.150          8.150          8.150          3.468          4.776         4.682

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            500            500            500            500            368            135           132

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          1.800          1.800          1.800          1.800          1.253            783           547

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        329.500        389.500        254.310        254.310        254.310       254.310

20 Bunuri si servicii01         90.500         90.500         22.049         22.049         22.049        22.049

20  Furnituri de birou01 01            500            500

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         54.000         54.000         14.831         14.831         14.831        14.831

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         36.000         36.000          7.218          7.218          7.218         7.218

20 Reparatii curente02         20.000         40.000         15.039         15.039         15.039        15.039

20 Deplasari, detasari, transferari06            500            500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            500            500

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare         20.000         35.000          9.980          9.980          9.980         9.980

20 Alte cheltuieli30        198.500        223.500        207.242        207.242        207.242       207.242

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        198.500        223.500        207.242        207.242        207.242       207.242

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        559.000        653.000        585.400        585.400        585.400       585.400

59 Asociatii si fundatii11        109.000        203.000        136.270        136.270        136.270       136.270

59 Sustinerea cultelor12        450.000        450.000        449.130        449.130        449.130       449.130

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        836.000        856.000        123.296        123.296          4.866       123.296

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        836.000        856.000        123.296        123.296          4.866       123.296

71  Active fixe01        836.000        766.000         41.186         41.186          4.866        41.186

71  Constructii01 01        800.000        730.000          5.355          5.355          5.355

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          4.585
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71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            281

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         36.000         36.000         35.831         35.831         35.831

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe         90.000         82.110         82.110         82.110

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.250         -2.250         -2.250

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.250         -2.250         -2.250

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -2.250         -2.250         -2.250

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -2.250         -2.250         -2.250

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      3.028.000      3.461.350      3.236.155      3.236.155        596.004      2.672.186     2.640.151

01 CHELTUIELI CURENTE      3.028.000      3.461.350      3.237.685      3.237.685        596.004      2.672.186     2.641.681

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.481.000      1.755.000      1.725.000      1.725.000        596.004      1.150.800     1.128.996

10 Cheltuieli salariale in bani01      1.171.150      1.295.150      1.265.150      1.265.150        342.785        935.807       922.365

10  Salarii de baza01 01      1.090.150      1.150.150      1.120.150      1.120.150        237.209        856.388       882.941

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         81.000        145.000        145.000        145.000        105.576         79.419        39.424

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10    Vouchere de vacanta02 06          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10 Contributii03        305.500        455.500        455.500        455.500        253.219        210.643       202.281

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        200.000        250.000        250.000        250.000        104.445        147.979       145.555

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         15.000         65.000         65.000         65.000         60.454          4.622         4.546

10  Contributii de asigurari sociale de03 03
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 sanatate         75.000        125.000        125.000        125.000         77.124         48.674        47.876

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          5.500          5.500          5.500          5.500          4.110          1.413         1.390

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii         10.000         10.000         10.000         10.000          7.086          7.955         2.914

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         10.000          4.180          4.180          4.180         4.180

20 Pregatire profesionala13         10.000          4.180          4.180          4.180         4.180

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

51 Transferuri curente01        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

51   Transferuri din bugetele locale pentru01 39

  finantarea unitatilor de asistenta

  sociala si medico-sociale        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

57 Ajutoare sociale02        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

57  Ajutoare sociale in numerar02 01        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.530         -1.530         -1.530

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.530         -1.530         -1.530

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -1.530         -1.530         -1.530

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -1.530         -1.530         -1.530

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.809.000      1.709.000      1.179.729      1.179.729      1.279.245     1.179.729

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        979.000        829.000        418.774        418.774        511.324       418.774
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01 CHELTUIELI CURENTE        740.000        740.000        394.974        394.974        395.378       394.974

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        740.000        740.000        394.974        394.974        395.378       394.974

20 Bunuri si servicii01        540.000        540.000        394.558        394.558        394.962       394.558

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        385.000        385.000        308.012        308.012        308.416       308.012

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        150.000        150.000         84.062         84.062         84.062        84.062

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          5.000          5.000          2.484          2.484          2.484         2.484

20 Reparatii curente02        200.000        200.000            416            416            416           416

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        239.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        239.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71  Active fixe01         89.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71  Constructii01 01          1.938

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         92.641

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale         21.367

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         89.000         89.000         23.800         23.800         23.800

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe        150.000

7402 PROTECTIA MEDIULUI        830.000        880.000        760.955        760.955        767.921       760.955

01 CHELTUIELI CURENTE        830.000        880.000        760.955        760.955        760.955       760.955

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        830.000        880.000        760.955        760.955        760.955       760.955

20 Bunuri si servicii01        750.000        800.000        728.575        728.575        728.575       728.575

20  Apa, canal si salubritate01 04        524.000        624.000        561.538        561.538        561.538       561.538

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        126.000         76.000         72.326         72.326         72.326        72.326
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20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        100.000        100.000         94.711         94.711         94.711        94.711

20 Alte cheltuieli30         80.000         80.000         32.380         32.380         32.380        32.380

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         80.000         80.000         32.380         32.380         32.380        32.380

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          6.966

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          6.966

71  Active fixe01          6.966

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          6.247

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            719

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      3.900.000      4.152.500      2.852.881      2.852.881      2.549.589     2.852.881

8402 TRANSPORTURI      3.900.000      4.152.500      2.852.881      2.852.881      2.549.589     2.852.881

01 CHELTUIELI CURENTE      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

20 Bunuri si servicii01      1.058.000        955.500        878.260        878.260        877.991       878.260

20  Carburanti si lubrifianti01 05        404.000        404.000        387.977        387.977        387.977       387.977

20  Piese de schimb01 06        170.000        170.000        167.492        167.492        167.492       167.492

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         56.000         56.000         46.661         46.661         46.392        46.661

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        428.000        325.500        276.130        276.130        276.130       276.130

20 Reparatii curente02        124.000        124.000         54.778         54.778         54.778        54.778

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         18.000         18.000          4.088          4.088          4.088

20  Uniforme si echipament05 01          8.000          8.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         10.000         10.000          4.088          4.088          4.088

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755
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71  Active fixe01      1.470.000      1.480.000        458.271        458.271      1.616.820       458.271

71  Constructii01 01        950.000        950.000         39.042         39.042      1.573.421        39.042

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport        470.000        480.000        419.229        419.229         43.399       419.229

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         50.000         50.000

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe      1.230.000      1.575.000      1.457.484      1.457.484      1.457.484

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



-lei-  1Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- 

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

din anul

CONTUL DE EXECUTIE AL  INSTITUTIILOR PUBLICE  FINANTATE

 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

31.12.2017

2

Total,

din care:

din anii

precedenti

4 5

curent

Drepturi constatate
Incasari

realizate

Stingeri pe

alte cai

decat incasari

Drepturi 

constatate

de incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

TOTAL JUDET

Prevederi

bugetare

definitive

Prevederi

bugetare

initiale

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI      2.749.430      2.823.730      2.877.784        191.544      2.686.240      2.682.031        195.753

0002 I. VENITURI CURENTE      1.779.430      1.853.730      1.956.032        191.544      1.764.488      1.760.279        195.753

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.779.430      1.853.730      1.956.032        191.544      1.764.488      1.760.279        195.753

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        123.000        123.000        124.077            858        123.219         56.092         67.985

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE        123.000        123.000        124.077            858        123.219         56.092         67.985

05  Venituri din concesiuni si inchirieri         53.000         53.000        110.189            858        109.331         42.204         67.985

30   Alte venituri din concesiuni si

  inchirieri de catre institutiile

  publice         53.000         53.000        110.189            858        109.331         42.204         67.985

09  Venituri din utilizarea pasunilor

 comunale         10.000         10.000         13.888         13.888         13.888

50  Alte venituri din proprietate         60.000         60.000

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.656.430      1.730.730      1.831.955        190.686      1.641.269      1.704.187        127.768

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI      1.641.030      1.641.030      1.639.649        190.039      1.449.610      1.511.881        127.768

08  Venituri din prestari de servicii      1.515.030      1.515.030      1.501.547        189.769      1.311.778      1.381.005        120.542

09  Taxe si alte venituri din protectia

 mediului         11.676         11.676          4.882          6.794

13  Contributia de intretinere a

 persoanelor  asistate        126.000        126.000        126.426            270        126.156        125.994            432

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI          6.000          6.000          2.799            647          2.152          2.799

50  Alte amenzi, penalitati si confiscari          6.000          6.000          2.799            647          2.152          2.799

3610 DIVERSE VENITURI          9.400         32.700        142.507        142.507        142.507

50  Alte venituri          9.400         32.700        142.507        142.507        142.507

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE         51.000         47.000         47.000         47.000
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3710 01  Donatii si sponsorizari         51.000         47.000         47.000         47.000

4100 10 IV. SUBVENTII        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752

09  Subventii pentru institutii publice        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      3.039.000      3.113.300      2.981.951      2.981.951        233.183      2.439.524     2.748.768

6510 INVATAMANT         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         27.726        64.735

04  Invatamant secundar         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.614        64.735

01   Invatamant secundar inferior          6.000          6.000          6.000          4.000          2.000         2.000

02   Invatamant secundar superior         13.000         36.300         31.682         31.682         13.947         21.614        17.735

03   Invatamant profesional         45.000         45.000         45.000         45.000

11  Servicii auxiliare pentru educatie          4.112

03   Internate si cantine pentru elevi          4.112

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.037.149     1.047.746

12  Unitati de asistenta medico-sociale      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.037.149     1.047.746

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.570.000      1.570.000      1.570.000      1.570.000        166.981      1.144.090     1.403.019

04  Servicii si dezvoltare publica      1.570.000      1.570.000      1.570.000      1.570.000        166.981      1.144.090     1.403.019

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE         25.000          1.000        105.432

03  Agricultura         25.000          1.000        105.432

30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii         25.000          1.000        105.432

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        335.000        359.000        233.269        233.269              1        125.127       233.268

50  Alte actiuni economice        335.000        359.000        233.269        233.269              1        125.127       233.268
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      3.039.000      3.113.300      2.981.951      2.981.951        233.183      2.439.524     2.748.768

01 CHELTUIELI CURENTE      2.749.430      2.823.730      2.789.691      2.789.691        208.113      2.282.725     2.581.578

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.555.000      1.615.000      1.615.000      1.615.000         94.280      1.530.710     1.520.720

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.194.430      1.208.730      1.174.691      1.174.691        113.833        752.015     1.060.858

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        289.570        289.570        192.260        192.260         25.070        156.799       167.190

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        289.570        289.570        192.260        192.260         25.070        156.799       167.190

6510 INVATAMANT         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         27.726        64.735

01 CHELTUIELI CURENTE         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.804        64.735

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.804        64.735

20 Bunuri si servicii01          9.000         38.300         36.737         36.737         17.947         18.790        18.790

20  Materiale pentru curatenie01 02          1.200          1.200            113            113            113           113

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          3.300         13.300         10.827         10.827         10.827        10.827

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          4.500         23.800         25.797         25.797         17.947          7.850         7.850

20 Medicamente si materiale sanitare04            190

20  Medicamente04 01            190

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          4.000         49.000         45.945         45.945         45.945

20  Alte obiecte de inventar05 30          4.000         49.000         45.945         45.945         45.945

20 Alte cheltuieli30          4.824

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          4.824

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          3.922

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          3.922

71  Active fixe01          3.922

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          3.922

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.037.149     1.047.746

01 CHELTUIELI CURENTE      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.036.678     1.047.746
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10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        770.000        770.000        770.000        770.000         26.110        753.880       743.890

10 Cheltuieli salariale in bani01        610.000        610.000        610.000        610.000         24.454        591.200       585.546

10  Salarii de baza01 01        453.000        431.000        431.000        431.000         15.270        417.860       415.730

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         34.000         34.000         34.000            975         33.132        33.025

10  Alte sporuri01 06         34.000

10  Fond aferent platii cu ora01 11         73.000         84.000         84.000         84.000          3.520         83.749        80.480

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         50.000         61.000         61.000         61.000          4.689         56.459        56.311

10 Cheltuieli salariale in natura02         29.000         29.000         29.000         29.000         29.000        29.000

10    Vouchere de vacanta02 06         29.000         29.000         29.000         29.000         29.000        29.000

10 Contributii03        131.000        131.000        131.000        131.000          1.656        133.680       129.344

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         90.000         92.450         92.450         92.450            215         93.523        92.235

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.500          3.500          3.500          3.500            585          2.955         2.915

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         30.000         30.450         30.450         30.450            134         30.740        30.316

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          2.000          1.600          1.600          1.600            184          1.435         1.416

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          5.500          3.000          3.000          3.000            538          5.027         2.462

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        326.000        326.000        326.000        326.000         22.144        282.798       303.856

20 Bunuri si servicii01        148.000        154.500        154.500        154.500         11.986        141.703       142.514

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.000          3.000          3.000            989          2.011         2.011

20  Materiale pentru curatenie01 02         11.000         11.000         11.000         11.000            307         11.583        10.693

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         82.000         82.000         82.000         82.000          3.616         78.384        78.384

20  Apa, canal si salubritate01 04         15.000         17.500         17.500         17.500          1.572         15.928        15.928

20  Carburanti si lubrifianti01 05            500            500            500            500            402             98            98

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet          1.500          1.500          1.500          1.500            418          1.082         1.082
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20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         32.000         36.000         36.000         36.000          3.149         31.150        32.851

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          3.000          3.000          3.000          3.000          1.533          1.467         1.467

20 Hrana03        121.000        121.000        121.000        121.000          2.378        117.516       118.622

20  Hrana pentru oameni03 01        121.000        121.000        121.000        121.000          2.378        117.516       118.622

20 Medicamente si materiale sanitare04         20.000         20.000         20.000         20.000              1         19.909        19.999

20  Medicamente04 01         10.000          9.500          9.500          9.500          9.055         9.500

20  Materiale sanitare04 02         10.000         10.500         10.500         10.500              1         10.854        10.499

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         30.000         23.500         23.500         23.500          4.449        19.051

20  Lenjerie si accesorii de pat05 03          6.000          3.500          3.500          3.500          1.761         1.739

20  Alte obiecte de inventar05 30         24.000         20.000         20.000         20.000          2.688        17.312

20 Deplasari, detasari, transferari06          1.000          1.000          1.000          1.000            330            670           670

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          1.000          1.000          1.000          1.000            330            670           670

20 Alte cheltuieli30          6.000          6.000          6.000          6.000          3.000          3.000         3.000

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          6.000          6.000          6.000          6.000          3.000          3.000         3.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            471

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            471

71  Active fixe01            471

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            471

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.570.000      1.570.000      1.570.000      1.570.000        166.981      1.144.090     1.403.019

01 CHELTUIELI CURENTE      1.540.430      1.540.430      1.540.430      1.540.430        141.911      1.144.090     1.398.519

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        785.000        845.000        845.000        845.000         68.170        776.830       776.830

10 Cheltuieli salariale in bani01        610.500        658.000        658.000        658.000         24.535        633.465       633.465

10  Salarii de baza01 01        494.500        525.000        525.000        525.000          5.490        563.851       519.510

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         56.000         59.000         59.000         59.000          8.702         38.609        50.298

10  Fond de premii01 08          9.000          9.000          9.000          5.590          3.410         3.410
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10  Alte drepturi salariale in bani01 30         60.000         65.000         65.000         65.000          4.753         27.595        60.247

10 Cheltuieli salariale in natura02         34.000         34.000         34.000         34.000         34.000

10    Vouchere de vacanta02 06         34.000

10  Alte drepturi salariale in natura02 30         34.000         34.000         34.000         34.000

10 Contributii03        140.500        153.000        153.000        153.000          9.635        143.365       143.365

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         98.000        106.600        106.600        106.600          6.494        100.106       100.106

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.200          3.500          3.500          3.500            332          3.168         3.168

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         32.000         35.000         35.000         35.000          2.060         32.940        32.940

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          1.800          1.900          1.900          1.900            133          1.767         1.767

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          5.500          6.000          6.000          6.000            616          5.384         5.384

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        755.430        695.430        695.430        695.430         73.741        367.260       621.689

20 Bunuri si servicii01        475.930        387.930        387.930        387.930         24.030        336.823       363.900

20  Furnituri de birou01 01          6.500          6.500          6.500          6.500            985          1.272         5.515

20  Materiale pentru curatenie01 02          4.500          1.500          1.500          1.500          1.500

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         13.000         13.000         13.000         13.000          2.819          8.137        10.181

20  Apa, canal si salubritate01 04         11.000         11.000         11.000         11.000          1.235          9.271         9.765

20  Carburanti si lubrifianti01 05        135.000        135.000        135.000        135.000          1.949        112.041       133.051

20  Piese de schimb01 06         35.000         46.000         46.000         46.000          1.372         31.580        44.628

20  Transport01 07         25.000         25.000         25.000         25.000          2.284        22.716

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet         15.000         10.000         10.000         10.000            444          8.203         9.556

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        170.500        102.500        102.500        102.500          1.136        120.991       101.364

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30
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 intretinere si functionare         60.430         37.430         37.430         37.430         10.306         45.328        27.124

20 Reparatii curente02         10.000         10.000         10.000         10.000          3.555          6.445         6.445

20 Hrana03         20.000         20.000         20.000         20.000          7.459         12.541        12.541

20  Hrana pentru animale03 02         20.000         20.000         20.000         20.000          7.459         12.541        12.541

20 Medicamente si materiale sanitare04          1.500          1.500          1.500          1.500          1.500            615

20  Medicamente04 01            500            500            500            500            500

20  Dezinfectanti04 04          1.000          1.000          1.000          1.000          1.000            615

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         35.000         30.000         30.000         30.000          6.040            250        23.960

20  Uniforme si echipament05 01         12.000          2.000          2.000          2.000          2.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         23.000         28.000         28.000         28.000          4.040            250        23.960

20 Deplasari, detasari, transferari06            500            500            500            500            500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            500            500            500            500            500

20 Protectia muncii14         11.000          4.000          4.000          4.000          1.483         2.517

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale          1.500          1.500          1.500          1.500            553            347           947

20 Alte cheltuieli30        200.000        240.000        240.000        240.000         28.621         10.239       211.379

20  Chirii30 04         30.000         30.000         30.000         30.000          9.964         10.239        20.036

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        170.000        210.000        210.000        210.000         18.657       191.343

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         29.570         29.570         29.570         29.570         25.070         4.500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         29.570         29.570         29.570         29.570         25.070         4.500

71  Active fixe01          4.570          4.570          4.570          4.570             70         4.500

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          4.570          4.570          4.570          4.570             70         4.500

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe         25.000         25.000         25.000         25.000         25.000

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
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8310 SI VANATOARE         25.000          1.000        105.432

01 CHELTUIELI CURENTE         25.000          1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         25.000          1.000

20 Bunuri si servicii01         25.000          1.000

20  Carburanti si lubrifianti01 05         25.000          1.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        105.432

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        105.432

71  Active fixe01        105.432

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport        105.432

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        335.000        359.000        233.269        233.269              1        125.127       233.268

01 CHELTUIELI CURENTE         75.000         99.000         70.579         70.579              1         78.153        70.578

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         75.000         99.000         70.579         70.579              1         78.153        70.578

20 Bunuri si servicii01         42.000         53.400         43.777         43.777              1         43.777        43.776

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          7.000          7.000          6.710          6.710          6.710         6.710

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         25.000         32.000         26.148         26.148         26.148        26.148

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         10.000         14.400         10.919         10.919              1         10.919        10.918

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          7.600

20  Alte obiecte de inventar05 30          7.600

20 Alte cheltuieli30         33.000         38.000         26.802         26.802         34.376        26.802

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         33.000         38.000         26.802         26.802         34.376        26.802

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71  Active fixe01        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         44.800
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71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale          2.174

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)        260.000        260.000        162.690        162.690        162.690

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
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0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL     18.291.000     20.340.850     28.982.639      8.849.341     20.133.298     20.012.903          1.122      8.968.614

0002 I. VENITURI CURENTE     17.850.800     19.891.300     28.614.116      8.849.341     19.764.775     19.644.380          1.122      8.968.614

0003 A. VENITURI FISCALE     19.027.500     21.127.500     26.348.266      6.285.810     20.062.456     20.237.154      6.111.112

0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL      5.165.000      5.370.000      5.360.178      5.360.178      5.360.178

0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE      5.165.000      5.370.000      5.360.178      5.360.178      5.360.178

0302 IMPOZIT PE VENIT         10.000         10.000         49.624         49.624         49.624

18  Impozitul pe veniturile din transferul

 proprietatilor imobiliare din

 patrimoniul personal         10.000         10.000         49.624         49.624         49.624

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT      5.155.000      5.360.000      5.310.554      5.310.554      5.310.554

01  Cote defalcate din impozitul pe venit      3.400.000      3.400.000      3.361.051      3.361.051      3.361.051

04  Sume alocate din cotele defalcate

 din impozitul pe venit pentru

 echilibrarea bugetelor locale      1.755.000      1.960.000      1.949.503      1.949.503      1.949.503

0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      3.260.000      3.260.000      8.262.545      5.383.868      2.878.677      3.115.650      5.146.895

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      3.260.000      3.260.000      8.262.545      5.383.868      2.878.677      3.115.650      5.146.895

01  Impozit si taxa pe cladiri      1.347.000      1.347.000      3.077.583      2.256.990        820.593      1.233.592      1.843.991

01   Impozit pe cladiri de la persoane

  fizice        319.400        319.400        758.226        421.874        336.352        327.461        430.765

02   Impozit si taxa pe cladiri de la

  persoane juridice      1.027.600      1.027.600      2.319.357      1.835.116        484.241        906.131      1.413.226

02  Impozit si taxa pe teren      1.908.000      1.908.000      5.138.302      3.117.984      2.020.318      1.841.334      3.296.968

01   Impozit pe terenuri de la persoane
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0702 02 01   fizice        622.000        622.000      1.543.760      1.208.936        334.824        408.222      1.135.538

02   Impozit si taxa pe teren de la persoane

  juridice        266.000        266.000        593.954        350.389        243.565        194.031        399.923

03   Impozitul pe terenul extravilan      1.020.000      1.020.000      3.000.588      1.558.659      1.441.929      1.239.081      1.761.507

03  Taxe judiciare de timbru si alte

 taxe de timbru          4.000          4.000         21.137          8.894         12.243         20.461            676

50  Alte impozite si taxe pe proprietate          1.000          1.000         25.523         25.523         20.263          5.260

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII     10.601.000     12.496.000     12.722.329        901.942     11.820.387     11.758.112        964.217

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA     10.066.000     11.961.000     11.174.784     11.174.784     11.174.784

02  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru finantarea cheltuie-

 lilor descentralizate la nivelul

 comunelor,oraselor, municipiilor,

 sectoarelor si Municipiului Bucuresti      8.102.000      9.959.000      9.172.784      9.172.784      9.172.784

05  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru drumuri        300.000        300.000        300.000        300.000        300.000

06  Sume defalcate din taxa pe valoarea

 adaugata pentru echilibrarea bugetelor

 locale      1.664.000      1.702.000      1.702.000      1.702.000      1.702.000

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE          2.884          2.884          2.884

01  Impozit pe spectacole          2.884          2.884          2.884

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI        535.000        535.000      1.544.661        901.942        642.719        580.444        964.217

02  Impozit pe mijloacele de transport        520.000        520.000      1.414.794        891.229        523.565        464.515        950.279

01   Impozit pe mijloacele de transport
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1602 02 01   detinute de persoane fizice*)        342.000        342.000      1.166.441        770.911        395.530        343.726        822.715

02   Impozit pe mijloace de transport

  detinute persoane de juridice*)        178.000        178.000        248.353        120.318        128.035        120.789        127.564

03  Taxe si tarife pentru eliberarea de

 licente si autorizatii de functionare          4.000          4.000        102.721          2.674        100.047        100.274          2.447

50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

 desfasurare de activitati         11.000         11.000         27.146          8.039         19.107         15.655         11.491

1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

50  Alte impozite si taxe          1.500          1.500          3.214          3.214          3.214

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE     -1.176.700     -1.236.200      2.265.850      2.563.531       -297.681       -592.774          1.122      2.857.502

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

05  Venituri din concesiuni si inchirieri        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

30  Alte venituri din concesiuni si

 inchirieri de catre institutiile publice        443.000        443.000        995.893        402.514        593.379        528.880        467.013

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII     -1.619.700     -1.679.200      1.269.957      2.161.017       -891.060     -1.121.654          1.122      2.390.489

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE          2.000          2.000         29.906         29.906         29.906

02  Taxe extrajudiciare de timbru          1.000          1.000          9.252          9.252          9.252

50  Alte venituri din taxe administrative,

 eliberari permise          1.000          1.000         20.654         20.654         20.654

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109

01  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate potrivit  dispozitiilor legale         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109
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3502 01 02   Venituri din amenzi si alte sanctiuni

  aplicate de catre alte institutii de

  specialitate         40.000         40.000      2.684.659      2.148.197        536.462        312.550      2.372.109

3602 DIVERSE VENITURI          8.300          8.300         34.670         12.820         21.850         15.168          1.122         18.380

32  Sume provenite din finantarea bugetara

 a anilor precedenti          1.122          1.122          1.122

03   Sume provenite din finantarea bugetara

  a anilor precedenti,aferente sectiunii

  de functionare          1.122          1.122          1.122

50  Alte venituri          8.300          8.300         33.548         11.698         21.850         15.168         18.380

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE     -1.670.000     -1.729.500     -1.479.278     -1.479.278     -1.479.278

01  Donatii si sponsorizari         25.000         25.000         25.000         25.000

03  Varsaminte din sectiunea de functionare

 pentru finantarea sectiunii de dezvol-

 tare a bugetului local(cu semnul minus)     -1.670.000     -2.754.500     -2.490.547     -2.490.547     -2.490.547

50  Alte transferuri voluntare      1.000.000        986.269        986.269        986.269

4000 02 III OPERATIUNI FINANCIARE            200            200

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA

IMPRUMUTURILOR ACORDATE            200            200

50  Incasari din rambursarea altor

 imprumuturi acordate            200            200

4100 02 IV. SUBVENTII        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523

4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT        440.000        449.350        368.523        368.523        368.523
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4202 34  Subventii pentru acordarea ajutorului

 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

 carbuni,combustibili petrolieri          9.350          9.304          9.304          9.304

35  Subventii din bugetul de stat pentru

 finantarea unitatilor de asistenta

 medico-sociale        440.000        440.000        359.219        359.219        359.219
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5002 TOTAL CHELTUIELI     18.291.000     20.340.850     18.487.662     18.487.662      1.139.827     17.200.031    17.347.835

01 CHELTUIELI CURENTE     18.061.000     20.110.850     18.377.307     18.377.307      1.139.827     17.200.031    17.237.480

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      9.991.000     11.701.900     11.671.900     11.671.900      1.124.279     10.641.084    10.547.621

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      5.684.000      5.770.600      4.371.161      4.371.161         10.006      4.219.883     4.361.155

30 TITLUL III DOBANZI         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        669.000        827.350        668.272        668.272        676.973       668.272

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        677.000        771.000        686.822        686.822          5.542        703.610       681.280

79 OPERATIUNI FINANCIARE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT        -48.565        -48.565        -48.565

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT        -48.565        -48.565        -48.565

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      4.060.000      3.985.500      3.326.387      3.326.387        236.814      3.073.832     3.089.573

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      3.500.000      3.413.000      2.857.538      2.857.538        218.023      2.804.152     2.639.515

01 CHELTUIELI CURENTE      3.500.000      3.413.000      2.892.268      2.892.268        218.023      2.804.152     2.674.245

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      2.000.000      2.002.900      2.002.900      2.002.900        218.023      1.855.366     1.784.877

10 Cheltuieli salariale in bani01      1.609.000      1.599.000      1.599.000      1.599.000        197.794      1.451.164     1.401.206

10  Salarii de baza01 01      1.385.000      1.360.000      1.360.000      1.360.000        143.447      1.200.545     1.216.553

10  Alte sporuri01 06         36.000         36.000         36.000         36.000         26.942         10.055         9.058

10  Indemnizatii platite unor persoane din01 12

 afara unitatii        102.000        117.000        117.000        117.000          1.286        116.316       115.714

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         86.000         86.000         86.000         86.000         26.119        124.248        59.881

10 Cheltuieli salariale in natura02         58.000         60.900         60.900         60.900         60.900        60.900

10    Vouchere de vacanta02 06         58.000         60.900         60.900         60.900         60.900        60.900
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10 Contributii03        333.000        343.000        343.000        343.000         20.229        343.302       322.771

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        240.000        250.000        250.000        250.000         10.235        247.068       239.765

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          8.300          8.300          8.300          8.300          1.341          7.182         6.959

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         78.000         78.000         78.000         78.000          5.619         74.704        72.381

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          2.700          2.700          2.700          2.700            602          2.168         2.098

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          4.000          4.000          4.000          4.000          2.432         12.180         1.568

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.500.000      1.410.100        889.368        889.368        948.786       889.368

20 Bunuri si servicii01      1.215.000      1.135.100        734.486        734.486        765.067       734.486

20  Furnituri de birou01 01        165.000        133.000         71.984         71.984         71.984        71.984

20  Materiale pentru curatenie01 02         20.000         20.000          6.365          6.365          6.365         6.365

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        110.000        110.000         54.951         54.951         57.009        54.951

20  Apa, canal si salubritate01 04         60.000         60.000         58.434         58.434         58.434        58.434

20  Carburanti si lubrifianti01 05        100.000        100.000         43.950         43.950         72.408        43.950

20  Piese de schimb01 06        140.000         90.000         26.698         26.698         26.698        26.698

20  Transport01 07         15.000         15.000          7.807          7.807          7.910         7.807

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet        110.000        110.000        105.383        105.383        105.383       105.383

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        250.000        315.000        177.918        177.918        177.918       177.918

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        245.000        182.100        180.996        180.996        180.958       180.996

20 Reparatii curente02         70.000         50.000         14.248         14.248         14.248        14.248

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         39.000         49.000         28.688         28.688         58.974        28.688

20  Uniforme si echipament05 01         15.000         10.000            353            353          1.384           353
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20  Alte obiecte de inventar05 30         24.000         39.000         28.335         28.335         57.590        28.335

20 Deplasari, detasari, transferari06         30.000         30.000         19.256         19.256         17.807        19.256

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         30.000         30.000         19.256         19.256         17.807        19.256

20 Pregatire profesionala13         25.000         25.000          2.470          2.470          2.470         2.470

20 Protectia muncii14          5.000          5.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale         20.000         20.000          3.869          3.869          3.869         3.869

20 Alte cheltuieli30         96.000         96.000         86.351         86.351         86.351        86.351

20  Reclama si publicitate30 01         15.000         15.000         10.058         10.058         10.058        10.058

20  Protocol si reprezentare30 02          1.000          1.000

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         80.000         80.000         76.293         76.293         76.293        76.293

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT        -34.730        -34.730        -34.730

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT        -34.730        -34.730        -34.730

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent        -34.730        -34.730        -34.730

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)        -34.730        -34.730        -34.730

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE        460.000        472.500        387.841        387.841         18.791        201.649       369.050

01 CHELTUIELI CURENTE        230.000        242.500        232.336        232.336         18.791        201.649       213.545

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        220.000        220.000        220.000        220.000         18.791        201.649       201.209

10 Cheltuieli salariale in bani01        177.850        164.900        164.900        164.900         11.296        158.520       153.604

10  Salarii de baza01 01        169.900        155.000        155.000        155.000         11.296        149.348       143.704

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          7.950          9.900          9.900          9.900          9.172         9.900
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10 Cheltuieli salariale in natura02          7.950          7.950          7.950            700          7.250         7.250

10    Vouchere de vacanta02 06          7.950          7.950          7.950            700          7.250         7.250

10 Contributii03         42.150         47.150         47.150         47.150          6.795         35.879        40.355

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         28.000         28.000         28.000         28.000          3.557         25.242        24.443

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            950            950            950            950            183            792           767

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          9.500          9.500          9.500          9.500          1.513          8.242         7.987

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            500            500            500            500            267            240           233

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          3.200          8.200          8.200          8.200          1.275          1.363         6.925

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         10.000         22.500         12.336         12.336         12.336

20 Bunuri si servicii01          3.000

20  Furnituri de birou01 01          3.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          5.000         17.500         12.336         12.336         12.336

20  Alte obiecte de inventar05 30          5.000         17.500         12.336         12.336         12.336

20 Deplasari, detasari, transferari06          2.000

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          2.000

20 Pregatire profesionala13          5.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81 Rambursari de credite interne02        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

81  Rambursari de credite aferente datoriei02 05

 publice interne locale        230.000        230.000        158.920        158.920        158.920

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -3.415         -3.415         -3.415

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
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          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -3.415         -3.415         -3.415

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -3.415         -3.415         -3.415

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -3.415         -3.415         -3.415

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI        100.000        100.000         81.008         81.008         68.031        81.008

01 CHELTUIELI CURENTE        100.000        100.000         81.008         81.008         68.031        81.008

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

20 Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

20  Comisioane si alte costuri aferente24 02

 imprumuturilor interne         30.000         30.000         23.608         23.608         31.302        23.608

30 TITLUL III DOBANZI         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne01         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

30  Dobanzi aferente datoriei publice01 01

 interne directe         70.000         70.000         57.400         57.400         36.729        57.400

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA        480.000        496.000        437.075        437.075         38.295        406.768       398.780

01 CHELTUIELI CURENTE        480.000        496.000        441.305        441.305         38.295        406.768       403.010

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        370.000        370.000        370.000        370.000         38.295        344.879       331.705

10 Cheltuieli salariale in bani01        255.000        255.000        255.000        255.000         16.889        247.308       238.111

10  Salarii de baza01 01        218.000        218.000        218.000        218.000          2.592        203.501       215.408

10  Alte sporuri01 06         17.000         17.000         17.000         17.000          4.323         15.208        12.677

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         20.000         20.000         20.000         20.000          9.974         28.599        10.026

10 Cheltuieli salariale in natura02         56.050         56.050         56.050         56.050         14.356         41.736        41.694



- lei- 6Pag.

Denumire indicator          

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- 

tol

Pa-

graf

ra-

Gru-

/

Titlu

pa

Ar-

ti-

col

Ali-

ne-

at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati 

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legale

de platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite  de 

angajament

6

10  Norme de hrana02 02         33.000         33.000         33.000         33.000          4.356         28.686        28.644

10  Uniforme si echipament obligatoriu02 03         10.000         10.000         10.000         10.000         10.000

10    Vouchere de vacanta02 06         13.050         13.050         13.050         13.050         13.050        13.050

10 Contributii03         58.950         58.950         58.950         58.950          7.050         55.835        51.900

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         40.000         40.000         40.000         40.000          2.515         39.262        37.485

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.300          1.300          1.300          1.300            119          1.236         1.181

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         13.450         13.450         13.450         13.450          1.161         12.860        12.289

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            600            600            600            600            241            376           359

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          3.600          3.600          3.600          3.600          3.014          2.101           586

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        110.000        126.000         71.305         71.305         61.889        71.305

20 Bunuri si servicii01         87.000         87.000         47.756         47.756         47.889        47.756

20  Carburanti si lubrifianti01 05         70.000         70.000         41.988         41.988         42.121        41.988

20  Piese de schimb01 06          8.500          8.500

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          8.500          8.500          5.768          5.768          5.768         5.768

20 Reparatii curente02         10.000         10.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         16.000         15.924         15.924          7.195        15.924

20  Uniforme si echipament05 01         16.000         15.924         15.924          7.195        15.924

20 Deplasari, detasari, transferari06          3.000          3.000          2.845          2.845          2.025         2.845

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          3.000          3.000          2.845          2.845          2.025         2.845

20 Pregatire profesionala13         10.000         10.000          4.780          4.780          4.780         4.780

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -4.230         -4.230         -4.230

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
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          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -4.230         -4.230         -4.230

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -4.230         -4.230         -4.230

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -4.230         -4.230         -4.230

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE     10.981.000     13.141.850     12.631.145     12.631.145        864.718     11.630.329    11.766.427

6502 INVATAMANT      6.713.500      8.302.000      8.265.940      8.265.940        192.268      7.901.667     8.073.672

01 CHELTUIELI CURENTE      6.713.500      8.302.000      8.265.940      8.265.940        192.268      7.901.667     8.073.672

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      5.626.000      7.060.000      7.060.000      7.060.000        176.720      6.871.624     6.883.280

10 Cheltuieli salariale in bani01      4.471.630      5.712.010      5.712.012      5.712.012        130.260      5.586.630     5.581.752

10  Salarii de baza01 01      3.972.240      5.216.340      5.216.348      5.216.348        117.697      5.092.735     5.098.651

10  Alte sporuri01 06         57.700         44.360         44.363         44.363          4.176         25.146        40.187

10  Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10         16.790         14.560         14.553         14.553         14.144        14.553

10  Fond aferent platii cu ora01 11        424.900        436.750        436.748        436.748          8.387        454.605       428.361

10 Cheltuieli salariale in natura02         63.000         63.000         63.000         63.000         15.332         47.668        47.668

10  Transportul la si de la locul de munca02 05         63.000         63.000         63.000         63.000         15.332         47.668        47.668

10 Contributii03      1.091.370      1.284.990      1.284.988      1.284.988         31.128      1.237.326     1.253.860

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        700.940        893.850        893.842        893.842          7.687        889.582       886.155

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         33.330         30.760         30.759         30.759          4.083         25.395        26.676

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate        264.500        291.840        291.845        291.845          4.914        280.792       286.931

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale         16.400         15.210         15.210         15.210          4.378          9.987        10.832

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii         76.200         53.330         53.332         53.332         10.066         31.570        43.266

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        877.500      1.023.000      1.022.999      1.022.999         10.006        830.314     1.012.993
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20 Bunuri si servicii01        614.700        750.630        750.631        750.631          9.366        716.401       741.265

20  Furnituri de birou01 01         37.100         23.940         23.942         23.942              3         23.700        23.939

20  Materiale pentru curatenie01 02         65.550         38.100         38.095         38.095         38.311        38.095

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        323.570        331.610        331.610        331.610              2        308.837       331.608

20  Apa, canal si salubritate01 04         33.900         32.270         32.269         32.269              1         31.465        32.268

20  Carburanti si lubrifianti01 05          9.000          7.500          7.499          7.499          5.763         7.499

20  Piese de schimb01 06          4.900          2.400          2.400          2.400          1.411         2.400

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet         27.800         20.710         20.709         20.709         20.032        20.709

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         58.210         56.980         56.986         56.986            893         55.701        56.093

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         54.670        237.120        237.121        237.121          8.467        231.181       228.654

20 Reparatii curente02         25.500         95.500         95.500         95.500        101.132        95.500

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05        214.500        163.160        163.164        163.164              6            531       163.158

20  Alte obiecte de inventar05 30        214.500        163.160        163.164        163.164              6            531       163.158

20 Deplasari, detasari, transferari06         13.300         10.840         10.839         10.839            634         10.775        10.205

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01         13.300         10.840         10.839         10.839            634         10.775        10.205

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare          2.500            500            500            500            500

20 Consultanta si expertiza12          1.000

20 Pregatire profesionala13          6.000          2.370          2.365          2.365          1.475         2.365

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA         92.000        101.000         81.519         81.519         81.519        81.519

57 Ajutoare sociale02         92.000        101.000         81.519         81.519         81.519        81.519

57  Ajutoare sociale in numerar02 01         52.000         61.000         60.519         60.519         60.519        60.519

57     Tichiete de cresa si tichete02 03

    sociale pentru gradinita         40.000         40.000         21.000         21.000         21.000        21.000

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        118.000        118.000        101.422        101.422          5.542        118.210        95.880
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59 Burse01        118.000        118.000        101.422        101.422          5.542         95.880        95.880

59  Sume aferente persoanelor cu handicap40

 neincadrate         22.330

6602 SANATATE        207.000        192.000        147.590        147.590         48.368         98.415        99.222

01 CHELTUIELI CURENTE        207.000        192.000        150.000        150.000         48.368         98.415       101.632

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        150.000        150.000        150.000        150.000         48.368         98.415       101.632

10 Cheltuieli salariale in bani01        119.000        108.000        108.000        108.000         28.090         76.390        79.910

10  Salarii de baza01 01        112.000        101.000        101.000        101.000         21.996         70.826        79.004

10  Alte drepturi salariale in bani01 30          7.000          7.000          7.000          7.000          6.094          5.564           906

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10    Vouchere de vacanta02 06          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10 Contributii03         26.650         37.650         37.650         37.650         20.278         17.675        17.372

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         20.000         20.000         20.000         20.000          7.605         12.563        12.395

10  Contributii de asigurari de somaj03 02            850            850            850            850            469            381           381

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          4.500          4.500          4.500          4.500            536          3.962         3.964

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            300            300            300            300            180            122           120

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          1.000         12.000         12.000         12.000         11.488            647           512

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         57.000         42.000

20 Bunuri si servicii01         20.000          5.000

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         20.000          5.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         37.000         37.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         37.000         37.000

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI
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 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.410         -2.410         -2.410

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.410         -2.410         -2.410

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -2.410         -2.410         -2.410

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -2.410         -2.410         -2.410

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE      1.032.500      1.186.500        981.460        981.460         28.078        958.061       953.382

01 CHELTUIELI CURENTE      1.032.500      1.186.500        983.710        983.710         28.078        958.061       955.632

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        144.000        144.000        144.000        144.000         28.078        118.351       115.922

10 Cheltuieli salariale in bani01        106.700        106.700        106.700        106.700         16.651         91.852        90.049

10  Salarii de baza01 01         91.500         91.500         91.500         91.500          9.369         84.086        82.131

10  Alte sporuri01 06          3.700          3.700          3.700          3.700          3.700

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         11.500         11.500         11.500         11.500          3.582          7.766         7.918

10 Cheltuieli salariale in natura02          6.000          6.000          6.000          6.000            200          5.800         5.800

10  Transportul la si de la locul de munca02 05            200            200            200            200            200

10    Vouchere de vacanta02 06          5.800          5.800          5.800          5.800          5.800         5.800

10 Contributii03         31.300         31.300         31.300         31.300         11.227         20.699        20.073

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         19.000         19.000         19.000         19.000          4.743         14.541        14.257

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          1.850          1.850          1.850          1.850          1.395            464           455

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate          8.150          8.150          8.150          8.150          3.468          4.776         4.682

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale            500            500            500            500            368            135           132

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          1.800          1.800          1.800          1.800          1.253            783           547
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20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        329.500        389.500        254.310        254.310        254.310       254.310

20 Bunuri si servicii01         90.500         90.500         22.049         22.049         22.049        22.049

20  Furnituri de birou01 01            500            500

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         54.000         54.000         14.831         14.831         14.831        14.831

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         36.000         36.000          7.218          7.218          7.218         7.218

20 Reparatii curente02         20.000         40.000         15.039         15.039         15.039        15.039

20 Deplasari, detasari, transferari06            500            500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            500            500

20 Carti, publicatii si materiale11

documentare         20.000         35.000          9.980          9.980          9.980         9.980

20 Alte cheltuieli30        198.500        223.500        207.242        207.242        207.242       207.242

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        198.500        223.500        207.242        207.242        207.242       207.242

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI        559.000        653.000        585.400        585.400        585.400       585.400

59 Asociatii si fundatii11        109.000        203.000        136.270        136.270        136.270       136.270

59 Sustinerea cultelor12        450.000        450.000        449.130        449.130        449.130       449.130

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -2.250         -2.250         -2.250

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -2.250         -2.250         -2.250

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -2.250         -2.250         -2.250

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -2.250         -2.250         -2.250

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      3.028.000      3.461.350      3.236.155      3.236.155        596.004      2.672.186     2.640.151

01 CHELTUIELI CURENTE      3.028.000      3.461.350      3.237.685      3.237.685        596.004      2.672.186     2.641.681

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.481.000      1.755.000      1.725.000      1.725.000        596.004      1.150.800     1.128.996
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10 Cheltuieli salariale in bani01      1.171.150      1.295.150      1.265.150      1.265.150        342.785        935.807       922.365

10  Salarii de baza01 01      1.090.150      1.150.150      1.120.150      1.120.150        237.209        856.388       882.941

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         81.000        145.000        145.000        145.000        105.576         79.419        39.424

10 Cheltuieli salariale in natura02          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10    Vouchere de vacanta02 06          4.350          4.350          4.350          4.350          4.350         4.350

10 Contributii03        305.500        455.500        455.500        455.500        253.219        210.643       202.281

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat        200.000        250.000        250.000        250.000        104.445        147.979       145.555

10  Contributii de asigurari de somaj03 02         15.000         65.000         65.000         65.000         60.454          4.622         4.546

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         75.000        125.000        125.000        125.000         77.124         48.674        47.876

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          5.500          5.500          5.500          5.500          4.110          1.413         1.390

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii         10.000         10.000         10.000         10.000          7.086          7.955         2.914

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         10.000          4.180          4.180          4.180         4.180

20 Pregatire profesionala13         10.000          4.180          4.180          4.180         4.180

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

51 Transferuri curente01        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

51   Transferuri din bugetele locale pentru01 39

  finantarea unitatilor de asistenta

  sociala si medico-sociale        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752       921.752

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

57 Ajutoare sociale02        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

57  Ajutoare sociale in numerar02 01        577.000        726.350        586.753        586.753        595.454       586.753

84  PLATI EFECTUATE IN  ANII PRECEDENTI SI

 RECUPERATE IN ANUL CURENT         -1.530         -1.530         -1.530
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85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

          PRECEDENTI SI RECUPERATE

          IN ANUL CURENT         -1.530         -1.530         -1.530

85  Plati efectuate in anii precedenti si01

 recuperate in anul curent         -1.530         -1.530         -1.530

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01

recuperate in anul curent (SF)         -1.530         -1.530         -1.530

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE      1.570.000      1.620.000      1.155.929      1.155.929      1.156.333     1.155.929

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        740.000        740.000        394.974        394.974        395.378       394.974

01 CHELTUIELI CURENTE        740.000        740.000        394.974        394.974        395.378       394.974

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        740.000        740.000        394.974        394.974        395.378       394.974

20 Bunuri si servicii01        540.000        540.000        394.558        394.558        394.962       394.558

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03        385.000        385.000        308.012        308.012        308.416       308.012

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        150.000        150.000         84.062         84.062         84.062        84.062

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          5.000          5.000          2.484          2.484          2.484         2.484

20 Reparatii curente02        200.000        200.000            416            416            416           416

7402 PROTECTIA MEDIULUI        830.000        880.000        760.955        760.955        760.955       760.955

01 CHELTUIELI CURENTE        830.000        880.000        760.955        760.955        760.955       760.955

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        830.000        880.000        760.955        760.955        760.955       760.955

20 Bunuri si servicii01        750.000        800.000        728.575        728.575        728.575       728.575

20  Apa, canal si salubritate01 04        524.000        624.000        561.538        561.538        561.538       561.538

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        126.000         76.000         72.326         72.326         72.326        72.326

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        100.000        100.000         94.711         94.711         94.711        94.711
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20 Alte cheltuieli30         80.000         80.000         32.380         32.380         32.380        32.380

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         80.000         80.000         32.380         32.380         32.380        32.380

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

8402 TRANSPORTURI      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

01 CHELTUIELI CURENTE      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.200.000      1.097.500        937.126        937.126        932.769       937.126

20 Bunuri si servicii01      1.058.000        955.500        878.260        878.260        877.991       878.260

20  Carburanti si lubrifianti01 05        404.000        404.000        387.977        387.977        387.977       387.977

20  Piese de schimb01 06        170.000        170.000        167.492        167.492        167.492       167.492

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         56.000         56.000         46.661         46.661         46.392        46.661

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare        428.000        325.500        276.130        276.130        276.130       276.130

20 Reparatii curente02        124.000        124.000         54.778         54.778         54.778        54.778

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         18.000         18.000          4.088          4.088          4.088

20  Uniforme si echipament05 01          8.000          8.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         10.000         10.000          4.088          4.088          4.088

9902 96 excedent/deficit  sect funct      2.665.068

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
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 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2017

2

Total,

din care:

din anii

precedenti

4 5

curent

Drepturi constatate
Incasari
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Stingeri pe

alte cai

decat incasari

Drepturi 

constatate

de incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

TOTAL JUDET

Prevederi

bugetare

definitive

Prevederi

bugetare

initiale

0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI      2.749.430      2.823.730      2.877.784        191.544      2.686.240      2.682.031        195.753

0002 I. VENITURI CURENTE      1.779.430      1.853.730      1.956.032        191.544      1.764.488      1.760.279        195.753

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.779.430      1.853.730      1.956.032        191.544      1.764.488      1.760.279        195.753

3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        123.000        123.000        124.077            858        123.219         56.092         67.985

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE        123.000        123.000        124.077            858        123.219         56.092         67.985

05  Venituri din concesiuni si inchirieri         53.000         53.000        110.189            858        109.331         42.204         67.985

30   Alte venituri din concesiuni si

  inchirieri de catre institutiile

  publice         53.000         53.000        110.189            858        109.331         42.204         67.985

09  Venituri din utilizarea pasunilor

 comunale         10.000         10.000         13.888         13.888         13.888

50  Alte venituri din proprietate         60.000         60.000

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.656.430      1.730.730      1.831.955        190.686      1.641.269      1.704.187        127.768

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI      1.641.030      1.641.030      1.639.649        190.039      1.449.610      1.511.881        127.768

08  Venituri din prestari de servicii      1.515.030      1.515.030      1.501.547        189.769      1.311.778      1.381.005        120.542

09  Taxe si alte venituri din protectia

 mediului         11.676         11.676          4.882          6.794

13  Contributia de intretinere a

 persoanelor  asistate        126.000        126.000        126.426            270        126.156        125.994            432

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI          6.000          6.000          2.799            647          2.152          2.799

50  Alte amenzi, penalitati si confiscari          6.000          6.000          2.799            647          2.152          2.799

3610 DIVERSE VENITURI          9.400         32.700        142.507        142.507        142.507

50  Alte venituri          9.400         32.700        142.507        142.507        142.507

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE         51.000         47.000         47.000         47.000
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Prevederi

bugetare
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3710 01  Donatii si sponsorizari         51.000         47.000         47.000         47.000

4100 10 IV. SUBVENTII        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752

09  Subventii pentru institutii publice        970.000        970.000        921.752        921.752        921.752
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DETALIEREA CHELTUIELILOR

 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

SECTIUNEA DE  FUNCTIONARE

31.12.2017

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legale

de platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

TOTAL JUDET

Credite  de 

angajament

6

5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII      2.749.430      2.823.730      2.789.691      2.789.691        208.113      2.282.725     2.581.578

01 CHELTUIELI CURENTE      2.749.430      2.823.730      2.789.691      2.789.691        208.113      2.282.725     2.581.578

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      1.555.000      1.615.000      1.615.000      1.615.000         94.280      1.530.710     1.520.720

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII      1.194.430      1.208.730      1.174.691      1.174.691        113.833        752.015     1.060.858

6510 INVATAMANT         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.804        64.735

01 CHELTUIELI CURENTE         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.804        64.735

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         13.000         87.300         82.682         82.682         17.947         23.804        64.735

20 Bunuri si servicii01          9.000         38.300         36.737         36.737         17.947         18.790        18.790

20  Materiale pentru curatenie01 02          1.200          1.200            113            113            113           113

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          3.300         13.300         10.827         10.827         10.827        10.827

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          4.500         23.800         25.797         25.797         17.947          7.850         7.850

20 Medicamente si materiale sanitare04            190

20  Medicamente04 01            190

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          4.000         49.000         45.945         45.945         45.945

20  Alte obiecte de inventar05 30          4.000         49.000         45.945         45.945         45.945

20 Alte cheltuieli30          4.824

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          4.824

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.036.678     1.047.746

01 CHELTUIELI CURENTE      1.096.000      1.096.000      1.096.000      1.096.000         48.254      1.036.678     1.047.746

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        770.000        770.000        770.000        770.000         26.110        753.880       743.890

10 Cheltuieli salariale in bani01        610.000        610.000        610.000        610.000         24.454        591.200       585.546

10  Salarii de baza01 01        453.000        431.000        431.000        431.000         15.270        417.860       415.730

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         34.000         34.000         34.000            975         33.132        33.025

10  Alte sporuri01 06         34.000

10  Fond aferent platii cu ora01 11         73.000         84.000         84.000         84.000          3.520         83.749        80.480

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         50.000         61.000         61.000         61.000          4.689         56.459        56.311
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Angajamente
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efective

8

Credite  de 
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6

10 Cheltuieli salariale in natura02         29.000         29.000         29.000         29.000         29.000        29.000

10    Vouchere de vacanta02 06         29.000         29.000         29.000         29.000         29.000        29.000

10 Contributii03        131.000        131.000        131.000        131.000          1.656        133.680       129.344

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         90.000         92.450         92.450         92.450            215         93.523        92.235

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.500          3.500          3.500          3.500            585          2.955         2.915

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         30.000         30.450         30.450         30.450            134         30.740        30.316

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          2.000          1.600          1.600          1.600            184          1.435         1.416

10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          5.500          3.000          3.000          3.000            538          5.027         2.462

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        326.000        326.000        326.000        326.000         22.144        282.798       303.856

20 Bunuri si servicii01        148.000        154.500        154.500        154.500         11.986        141.703       142.514

20  Furnituri de birou01 01          3.000          3.000          3.000          3.000            989          2.011         2.011

20  Materiale pentru curatenie01 02         11.000         11.000         11.000         11.000            307         11.583        10.693

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         82.000         82.000         82.000         82.000          3.616         78.384        78.384

20  Apa, canal si salubritate01 04         15.000         17.500         17.500         17.500          1.572         15.928        15.928

20  Carburanti si lubrifianti01 05            500            500            500            500            402             98            98

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet          1.500          1.500          1.500          1.500            418          1.082         1.082

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         32.000         36.000         36.000         36.000          3.149         31.150        32.851

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare          3.000          3.000          3.000          3.000          1.533          1.467         1.467

20 Hrana03        121.000        121.000        121.000        121.000          2.378        117.516       118.622

20  Hrana pentru oameni03 01        121.000        121.000        121.000        121.000          2.378        117.516       118.622

20 Medicamente si materiale sanitare04         20.000         20.000         20.000         20.000              1         19.909        19.999
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20  Medicamente04 01         10.000          9.500          9.500          9.500          9.055         9.500

20  Materiale sanitare04 02         10.000         10.500         10.500         10.500              1         10.854        10.499

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         30.000         23.500         23.500         23.500          4.449        19.051

20  Lenjerie si accesorii de pat05 03          6.000          3.500          3.500          3.500          1.761         1.739

20  Alte obiecte de inventar05 30         24.000         20.000         20.000         20.000          2.688        17.312

20 Deplasari, detasari, transferari06          1.000          1.000          1.000          1.000            330            670           670

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01          1.000          1.000          1.000          1.000            330            670           670

20 Alte cheltuieli30          6.000          6.000          6.000          6.000          3.000          3.000         3.000

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30          6.000          6.000          6.000          6.000          3.000          3.000         3.000

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA      1.540.430      1.540.430      1.540.430      1.540.430        141.911      1.144.090     1.398.519

01 CHELTUIELI CURENTE      1.540.430      1.540.430      1.540.430      1.540.430        141.911      1.144.090     1.398.519

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        785.000        845.000        845.000        845.000         68.170        776.830       776.830

10 Cheltuieli salariale in bani01        610.500        658.000        658.000        658.000         24.535        633.465       633.465

10  Salarii de baza01 01        494.500        525.000        525.000        525.000          5.490        563.851       519.510

10  Sporuri pentru conditii de munca01 05         56.000         59.000         59.000         59.000          8.702         38.609        50.298

10  Fond de premii01 08          9.000          9.000          9.000          5.590          3.410         3.410

10  Alte drepturi salariale in bani01 30         60.000         65.000         65.000         65.000          4.753         27.595        60.247

10 Cheltuieli salariale in natura02         34.000         34.000         34.000         34.000         34.000

10    Vouchere de vacanta02 06         34.000

10  Alte drepturi salariale in natura02 30         34.000         34.000         34.000         34.000

10 Contributii03        140.500        153.000        153.000        153.000          9.635        143.365       143.365

10  Contributii de asigurari sociale de03 01

 stat         98.000        106.600        106.600        106.600          6.494        100.106       100.106

10  Contributii de asigurari de somaj03 02          3.200          3.500          3.500          3.500            332          3.168         3.168

10  Contributii de asigurari sociale de03 03

 sanatate         32.000         35.000         35.000         35.000          2.060         32.940        32.940

10  Contributii de asigurari pentru03 04

 accidente de munca si boli profesionale          1.800          1.900          1.900          1.900            133          1.767         1.767
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10     Contributii pentru concedii si03 06

    indemnizatii          5.500          6.000          6.000          6.000            616          5.384         5.384

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII        755.430        695.430        695.430        695.430         73.741        367.260       621.689

20 Bunuri si servicii01        475.930        387.930        387.930        387.930         24.030        336.823       363.900

20  Furnituri de birou01 01          6.500          6.500          6.500          6.500            985          1.272         5.515

20  Materiale pentru curatenie01 02          4.500          1.500          1.500          1.500          1.500

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03         13.000         13.000         13.000         13.000          2.819          8.137        10.181

20  Apa, canal si salubritate01 04         11.000         11.000         11.000         11.000          1.235          9.271         9.765

20  Carburanti si lubrifianti01 05        135.000        135.000        135.000        135.000          1.949        112.041       133.051

20  Piese de schimb01 06         35.000         46.000         46.000         46.000          1.372         31.580        44.628

20  Transport01 07         25.000         25.000         25.000         25.000          2.284        22.716

20  Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

 internet         15.000         10.000         10.000         10.000            444          8.203         9.556

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional        170.500        102.500        102.500        102.500          1.136        120.991       101.364

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         60.430         37.430         37.430         37.430         10.306         45.328        27.124

20 Reparatii curente02         10.000         10.000         10.000         10.000          3.555          6.445         6.445

20 Hrana03         20.000         20.000         20.000         20.000          7.459         12.541        12.541

20  Hrana pentru animale03 02         20.000         20.000         20.000         20.000          7.459         12.541        12.541

20 Medicamente si materiale sanitare04          1.500          1.500          1.500          1.500          1.500            615

20  Medicamente04 01            500            500            500            500            500

20  Dezinfectanti04 04          1.000          1.000          1.000          1.000          1.000            615

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05         35.000         30.000         30.000         30.000          6.040            250        23.960

20  Uniforme si echipament05 01         12.000          2.000          2.000          2.000          2.000

20  Alte obiecte de inventar05 30         23.000         28.000         28.000         28.000          4.040            250        23.960

20 Deplasari, detasari, transferari06            500            500            500            500            500

20  Deplasari interne, detasari, transferari06 01            500            500            500            500            500
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20 Protectia muncii14         11.000          4.000          4.000          4.000          1.483         2.517

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale          1.500          1.500          1.500          1.500            553            347           947

20 Alte cheltuieli30        200.000        240.000        240.000        240.000         28.621         10.239       211.379

20  Chirii30 04         30.000         30.000         30.000         30.000          9.964         10.239        20.036

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30        170.000        210.000        210.000        210.000         18.657       191.343

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE         25.000          1.000

01 CHELTUIELI CURENTE         25.000          1.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         25.000          1.000

20 Bunuri si servicii01         25.000          1.000

20  Carburanti si lubrifianti01 05         25.000          1.000

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE         75.000         99.000         70.579         70.579              1         78.153        70.578

01 CHELTUIELI CURENTE         75.000         99.000         70.579         70.579              1         78.153        70.578

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII         75.000         99.000         70.579         70.579              1         78.153        70.578

20 Bunuri si servicii01         42.000         53.400         43.777         43.777              1         43.777        43.776

20  Incalzit, iluminat si forta motrica01 03          7.000          7.000          6.710          6.710          6.710         6.710

20  Materiale si prestari de servicii cu01 09

 caracter functional         25.000         32.000         26.148         26.148         26.148        26.148

20  Alte bunuri si servicii pentru01 30

 intretinere si functionare         10.000         14.400         10.919         10.919              1         10.919        10.918

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05          7.600

20  Alte obiecte de inventar05 30          7.600

20 Alte cheltuieli30         33.000         38.000         26.802         26.802         34.376        26.802

20  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30         33.000         38.000         26.802         26.802         34.376        26.802

9910 96 excedent/deficit  sect funct        100.453



Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
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0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL      1.670.000      2.754.500      2.528.853      2.528.853      2.528.853

0002 I. VENITURI CURENTE      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

2900 C. VENITURI NEFISCALE      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

04  Varsaminte din sectiunea de functionare      1.670.000      2.754.500      2.490.547      2.490.547      2.490.547

3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL         38.306         38.306         38.306

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI         38.306         38.306         38.306

03  Venituri din vanzarea locuintelor

 construite din fondurile statului          9.306          9.306          9.306

07  Venituri din vanzarea unor bunuri

 apartinind domeniului privat al statului

 sau al unitatilor administrativ-

 teritoriale         29.000         29.000         29.000
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5002 TOTAL CHELTUIELI      6.326.000      7.255.500      4.919.650      4.919.650      2.031.405     4.919.650

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      6.326.000      7.255.500      4.919.650      4.919.650      2.031.405     4.919.650

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      6.326.000      7.255.500      4.919.650      4.919.650      2.031.405     4.919.650

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        232.081     2.578.352

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71  Active fixe01      2.536.000      2.636.000      2.578.352      2.578.352        231.542     2.578.352

71  Constructii01 01      2.300.000      2.300.000      2.275.581      2.275.581        166.657     2.275.581

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport        136.000        136.000        133.984        133.984         43.521       133.984

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale         21.364

71   Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30

  capitale)        100.000        200.000        168.787        168.787        168.787

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE            539

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            539

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            539

71  Active fixe01            539

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            539

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        851.000      1.475.500        401.743        401.743         59.592       401.743

6502 INVATAMANT        550.000        209.037        209.037         26.842       209.037

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        550.000        209.037        209.037         26.842       209.037

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        550.000        209.037        209.037         26.842       209.037

71  Active fixe01         26.842

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         19.975
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71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale          6.867

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe        550.000        209.037        209.037        209.037

6602 SANATATE         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

71  Active fixe01         15.000         69.500         69.410         69.410         27.884        69.410

71  Constructii01 01          1.218

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         26.666

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         15.000         69.500         69.410         69.410         69.410

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE        836.000        856.000        123.296        123.296          4.866       123.296

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        836.000        856.000        123.296        123.296          4.866       123.296

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        836.000        856.000        123.296        123.296          4.866       123.296

71  Active fixe01        836.000        766.000         41.186         41.186          4.866        41.186

71  Constructii01 01        800.000        730.000          5.355          5.355          5.355

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          4.585

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            281

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         36.000         36.000         35.831         35.831         35.831

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe         90.000         82.110         82.110         82.110

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE        239.000         89.000         23.800         23.800        122.912        23.800
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7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA        239.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        239.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        239.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71  Active fixe01         89.000         89.000         23.800         23.800        115.946        23.800

71  Constructii01 01          1.938

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         92.641

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale         21.367

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         89.000         89.000         23.800         23.800         23.800

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe        150.000

7402 PROTECTIA MEDIULUI          6.966

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          6.966

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          6.966

71  Active fixe01          6.966

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          6.247

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            719

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755

8402 TRANSPORTURI      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755

70 CHELTUIELI DE CAPITAL      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      2.700.000      3.055.000      1.915.755      1.915.755      1.616.820     1.915.755

71  Active fixe01      1.470.000      1.480.000        458.271        458.271      1.616.820       458.271

71  Constructii01 01        950.000        950.000         39.042         39.042      1.573.421        39.042

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02
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 transport        470.000        480.000        419.229        419.229         43.399       419.229

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)         50.000         50.000

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe      1.230.000      1.575.000      1.457.484      1.457.484      1.457.484

9902 97 excedent/deficit  sect dezv     -4.656.000     -4.501.000     -2.390.797

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
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5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII        289.570        289.570        192.260        192.260         25.070        156.799       167.190

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        289.570        289.570        192.260        192.260         25.070        156.799       167.190

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        289.570        289.570        192.260        192.260         25.070        156.799       167.190

6510 INVATAMANT          3.922

70 CHELTUIELI DE CAPITAL          3.922

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE          3.922

71  Active fixe01          3.922

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          3.922

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA            471

70 CHELTUIELI DE CAPITAL            471

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE            471

71  Active fixe01            471

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale            471

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA         29.570         29.570         29.570         29.570         25.070         4.500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL         29.570         29.570         29.570         29.570         25.070         4.500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE         29.570         29.570         29.570         29.570         25.070         4.500

71  Active fixe01          4.570          4.570          4.570          4.570             70         4.500

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport          4.570          4.570          4.570          4.570             70         4.500

71   Reparatii capitale aferente activelor03

  fixe         25.000         25.000         25.000         25.000         25.000

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE        105.432

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        105.432

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        105.432
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71  Active fixe01        105.432

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport        105.432

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

70 CHELTUIELI DE CAPITAL        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71  Active fixe01        260.000        260.000        162.690        162.690         46.974       162.690

71  Masini, echipamente si mijloace de01 02

 transport         44.800

71  Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

 active corporale          2.174

71   Alte active fixe01 30

  (inclusiv reparatii capitale)        260.000        260.000        162.690        162.690        162.690

9910 97 excedent/deficit  sect dezv       -289.570       -289.570       -167.190

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



 

 

 

 

 
 
 

 
P R O I E C T  

H O T Ă R Â R E A   Nr.24 
din 29 martie 2018 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul 
Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru perioada 01.01.-31.08.2017. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.6/19.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit căreia începând cu data de 1 
septembrie 2017 Grădinița Ianca a fost inclusă în structura Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul 
Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi rectificare 
a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› și Grădiniței Ianca pe anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din 
orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru perioada 1 ianuarie-31 
august 2017, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 2.925.540 4.866.760 4.388.482 
Cheltuieli bugetare 2.925.540 4.866.760 4.388.482 
Venituri autofinanțare      12.000      22.000      15.332 
Cheltuieli autofinanțare      12.000      22.000      15.332 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2017, 
incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru perioada 1 ianuarie-31 august 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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 Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic 
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a 
Grădiniței Ianca pentru perioada 1 ianuarie-31 august 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: 

 
      Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 
orașului pe anul 2017, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează aceleaşi 
prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
care obligă şi ordonatorii terţiari de credite să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului 
local, în acelaşi termen, contul de execuţie a bugetului fiecărei unităţi şcolare pe anul 2017;  
      La fel ca şi în cazul Contul de  execuţie a bugetului local, Contul de  execuţie a bugetului 
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017 a fost întocmit cu 
respectarea  prevederilor  Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.6/19.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit căreia 
începând cu data de 1 septembrie 2017 Grădinița Ianca nu mai are personalitate juridică și face 
parte din structura Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, execuţia bugetară a Liceului în 
cauză pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru perioada 1 ianuarie-
31 august 2017, a fost realizată potrivit prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru 
aprobarea şi rectificarea bugetului acestor unități de învățământ în anul de referinţă;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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.25 
din 29 martie 2018 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din 
orașul Ianca pe anul 2017. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› şi 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  pe anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  
din orașul Ianca pe anul 2017, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 2.357.990 2.794.740 2.755.268 
Cheltuieli bugetare 2.357.990 2.794.740 2.755.268 
Venituri autofinanțare        1.000      61.350      59.131 
Cheltuieli autofinanțare        1.000      61.350      47.403 

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe 
anul 2017, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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 

R O M Â N I A 
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                                          REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului 
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  din orașul 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: 

 
      Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe 
anul 2017, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează aceleaşi 
prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite ai centrelor de execuţie bugetară din 
învăţământ să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, 
contul de execuţie a bugetului fiecărei unităţi şcolare pe anul 2017;  
      La fel ca şi în cazul Contul de  execuţie a bugetului local, Contul de  execuţie a 
bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017 a fost 
întocmit cu respectarea  prevederilor  Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      De asemenea, execuţia bugetară a Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 
2017, pe care o supunem aprobării, a fost realizată potrivit prevederilor hotărârilor 
consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea acestei unități de învățământ în 
anul de referinţă;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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.26 

din 29 martie 2018 
 

privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2017. 
 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Școlii Gimnaziale Plopu şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 
2017, după cum urmează: 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 915.710 1.150.500 1.117.959 
Cheltuieli bugetare 915.710 1.150.500 1.117.959 
Venituri autofinanțare 0        6.000        2.000 
Cheltuieli autofinanțare 0        6.000        2.000 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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. 
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                                          REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii 
Gimnaziale din satul Plopu 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: 

 
      Aşa cum arătam în referatul privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe 
anul 2017, şi în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat operează aceleaşi 
prevederi legale, respectiv dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, care obligă şi ordonatorii terţiari de credite ai centrelor de execuţie bugetară din 
învăţământ să întocmească şi să supună spre aprobare consiliului local, în acelaşi termen, 
contul de execuţie a bugetului fiecărei unităţi şcolare pe anul 2017;  
      La fel ca şi în cazul Contul de  execuţie a bugetului local, Contul de  execuţie a 
bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017 a fost întocmit cu respectarea  
prevederilor  Normelor metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      De asemenea, execuţia bugetară a Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017, pe 
care o supunem aprobării, a fost realizată potrivit prevederilor hotărârilor consiliului local 
adoptate pentru aprobarea şi rectificarea acestui buget în anul de referinţă;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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.27 
din 29 martie 2018 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea  
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei 
de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe  anul 2017. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017, după cum urmează:   

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri 1.570.000 1.570.000 1.406.250 
Cheltuieli 1.570.000 1.570.000 1.403.019 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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 Contului de execuţie a bugetului Direcţiei 
Serviciilor Publice din subordinea  Consiliului local al oraşului 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: 

 
      În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor publice cu personalitate juridică din 
subordinea consiliilor locale au aceeaşi obligaţie de a întocmi şi supune spre aprobare 
contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu aprobarea contului de execuţie a 
bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face parte integrantă;  
      Procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară sunt aceleaşi prevăzute de  
Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin       
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      La fel, execuţia bugetară din anul trecut pe care o supunem aprobării, a fost realizată 
întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi rectificarea 
bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2017;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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.28 

din 29 martie 2018 
 

privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială din 
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare şi 
rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2016. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) 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 Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017, după cum urmează:   

Denumirea indicatorului Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 970.000 970.000 921.752 
Cheltuieli bugetare 970.000 970.000 921.752 

Venituri autofinanțare 126.000 126.000 125.994 
Cheltuieli autofinanțare 126.000 126.000 125.994 

      (2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2017, în sinteză 
pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-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. 
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                                          REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de 
Asistență Medico Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului 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: 

 
      Aşa cum precizam şi la hotărârea anterioară, în conformitate cu prevederile art.57 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii terţiari de credite ai serviciilor 
publice cu personalitate juridică de sub autoritatea consiliilor locale, au aceeaşi obligaţie de 
a întocmi şi supune spre aprobare contul de execuţie bugetară pe anul anterior, odată cu 
aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, din care de altfel face 
parte integrantă;  
      La fel, procedurile de întocmire a contului de execuţie bugetară, sunt aceleaşi prevăzute 
de Normele metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      De asemenea, execuţia bugetară din anul trecut, pe care o supunem aprobării, a fost 
realizată întocmai prevederilor hotărârilor consiliului local adoptate pentru aprobarea şi 
rectificarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială în anul 2017;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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.29 

din 29 martie 2018 
 

pentru: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, 
dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 
2018. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 29 martie 2018; 
      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; 
      ►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.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, 
dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 
2018, potrivit Anexei care face parte din 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. 
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                                                REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu 
autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 2018. 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată. 

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

 
      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 17 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. 
      Față de normativul de cheltuieli din anul 2018, propunem următoarele modificări: 
      ►la Internet și telefonia fixă a fost 3.300 lei, iar acum propunem 4.000 lei ca urmare a accesului gratuit 
la Internet în zona Casei de cultură și a creșterii cursului euro în raport cu moneda națională; 
      ►la telefonia mobilă a fost 2.800 lei, iar acum propunem 3.000 lei datorită creșterii cursului euro în 
raport cu moneda națională; 
      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.29/29.03.2018 
 
 
 

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

internet și telefonie, pentru anul 2018 
 

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 4.000 lei 
Costul lunar al convorbirilor telefonice mobile 3.000 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.30 

din 29 martie 2018 
 

privind: actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de 
comercializare a produselor din sectorul agricol. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.5 alin.(2) și art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
      ►dispoziţiile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, și ale pct.161 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.1/ 
2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.30 din Legea finanţelor publice 
locale nr.273/206, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►adresa Consiliului Județean Brăila nr.1448/23.01.2018, precum și Factura nr.0253561/26.02.2018 
privind costurile pentru achiziționarea noilor atestate de producător agricol și carnete de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, care vor avea termen de valabilitate 5 ani de la data eliberării; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registrul agricol şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) 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) În vederea recuperării costurilor generate de tipărirea și eliberarea atestatelor de producător 
agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxele speciale aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.21/26.03.2015, se actualizează după cum urmează: 
      a)- pentru atestatul de producător agricol………………………………………………………..………20 lei; 
      b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol………………….…………..20 lei; 
      c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren……………………………………………………….…….25 lei; 
      (2) Taxele prevăzute la alin.(1) lit.a) și b) nu se datorează în cazul respingerii cererii de eliberare a 
atestatului de producător și implicit a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 
      (3) Taxa prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se datorează dacă solicitantul asigură mijlocul de transport 
necesar deplasării în teren pentru verificarea existenței produselor agricole supuse vânzării. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabil și 
compartimentul registrul agricol 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 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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: actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de 
comercializare a produselor din sectorul agricol. 

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

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

 
      Vă reamintesc că prin Legea nr.145/2014 s-au stabilit unele măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol, lege din care reproducem în continuare câteva paragrafe mai importante.  
      Atestatul de producător și Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează, la cerere, 
persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu 
privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea 
atestatului de producător. Verificările se fac atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la 
fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi prin dispoziţie a primarului. 
      Atestatul de producător și Carnetul de comercializare se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, 
după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean şi care nominalizează cel puţin un 
reprezentant în acest scop. 
      Costurile generate de tipărire a atestatului de producător și a carnetului de comercializare din sectorul 
agricol se suportă de către consiliile judeţene, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija 
primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, la propunerea autorităţilor executive. 
      În aplicarea Legii nr.145/2014 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.21/26.03.2015 pentru stabilirea 
următoarelor taxe speciale, cu precizarea că la acea dată valabilitatea atestatului și a carnetului de comercializare 
era de 1 an calendaristic. 
      a)- pentru atestatul de producător agricol…………………………………………………………………...………3,6 lei; 
      b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol…………………….………….....……12,4 lei; 
      c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren…………………………………………………………………….….24,0 lei; 
      Ulterior, prin Legea nr.170/2017, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2018, s-au adus unele modificări Legii 
nr.145/2014, cea mai importantă fiind aceea că termenul de valabilitate al acestora va fi de 5 ani. 
      Prin adresa nr.1448/23.01.2018, Consiliul Județean Brăila ne-a comunicat costurile pentru achiziționarea noilor 
atestate de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, care sunt de aproximativ 
20 lei/atestat și 20 lei/carnet, doar că acum sunt, cum spuneam, valabile 5 ani. La acestea se mai adaugă, în 
anumite situații, cheltuielile de deplasare în teren pentru verificarea existenței produselor supuse comercializării. 
      Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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 



 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
 
 
 

      Subsemnații, Caraman Săndel, Mocanu Marian și Florea Rodica, consilieri în cadrul 
compartimentului Registrul Agricol din aparatul de specialitate al primarului, supunem 
atenției domnului primar și consiliului local următoarele: 
      -în aplicarea Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr.21/26.03.2015 
pentru stabilirea taxelor speciale pentru recuperarea costurilor ocazionate de eliberarea 
atestatelor și a carnetelor de comercializare, cu precizarea că la acea dată valabilitatea 
acestora era de doar 1 an de la data eliberării; 
      -ulterior, prin Legea nr.170/2017 cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2018, s-au adus 
unele modificări Legii nr.145/2014, cea mai importantă fiind aceea că termenul de 
valabilitate al atestatelor și a carnetelor de comercializare este de 5 ani, stabilindu-se 
totodată și alte modele ale acestora; 
      -potrivit adresei Consiliului Județean Brăila nr.1448/23.01.2018, precum și Facturii 
nr.0253561/26.02.2018, costurile pentru achiziționarea noilor atestate de producător și a 
carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, sunt de aproximativ 20 
lei/atestat și 20 lei/carnet; 
      În aceste condiții, pentru recuperarea noilor costuri ocazionate de tipărirea și eliberarea 
atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare, apare ca necesară adoptarea 
unei noi hotărâri a consiliului local pentru actualizarea taxelor speciale amintite mai sus. 
 

 
 

Vă mulțumim! 
 

 
 

                                                                                  Caraman Săndel……………………… 
05.03.2018                                                                Mocanu Marian………………………. 
                                                                                  Florea Rodica…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

DOMNULUI PRIMAR ȘI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

P R O I E C T  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.31 
din 29 martie 2018 

 
privind: aprobarea taxelor speciale de pășunat și a unor măsuri organizatorice pentru utilizarea suprafețelor de pajiști 
din domeniul privat al orașului începând cu anul 2018. 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►faptul că până la data de 1 martie 2018 nu au fost solicitări din partea crescătorilor de animale pentru inițierea 
procedurilor de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din domeniul privat al orașului, preferându-se în 
continuare utilizarea acestora în devălmășie contra unei taxe speciale de pășunat pe cap și specie de animal; 
      ►dispoziţiile art.9 alin.(7) din O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(3) din Normele 
metodologice pentru aplicarea O.U.G.nr.34/2013, aprobate prin H.G.nr.1064/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale pct.5.4.1. din Ghidul Cadru pentru amenajamentul pastoral aprobat prin H.G.nr.78/2015; 
      ►dispoziţiile art.16 alin.(2), art.27 și art.30 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale pct.161 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin 
H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului 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) și alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) 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 începând cu anul 2018, următoarele taxe speciale de pășunat: 
      a)-bovine și cabaline adulte……………………………………………………………………………12,00 lei/cap/an; 
      b)-bovine și cabaline tineret……………………………………………………………………………..6,00 lei/cap/an; 
      c)-ovine și caprine…………………………………………………………………………………….….2,50 lei/cap/an; 
      (2) Taxele speciale de pășunat se plătesc anticipat și se fac venituri la bugetul local, fiind utilizate exclusiv pentru 
finanțarea cheltuielilor de întreținere și dezvoltare a pajiștilor. 
      Art.2.-Prin grija viceprimarului se vor lua măsuri pentru încheierea contractelor cu șefii de stână/cireadă privind 
amplasarea stânelor, delimitarea și repartizarea suprafețelor de pajiști în funcție de efectivele de animale, precum și 
pentru încasarea taxelor speciale de pășunat. 
      Art.3.-(1) Se interzice șefilor de stână/cireadă să primească la pășunat animalele care nu aparțin membrilor 
colectivității locale, precum și ale proprietarilor din localitate care nu fac dovada plății taxelor speciale de pășunat. 
      (2) Perioada de pășunat în fiecare an este 23 aprilie-31 octombrie. 
      Art.4.-Încălcarea dispozițiilor art.3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiștii locali, cu respectarea prevederilor 
O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002. 
      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. 
 

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 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea taxelor de pășunat și a unor măsuri 
organizatorice pentru utilizarea suprafețelor de pășune din domeniul privat al orașului 
începând cu anul 2018. 

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

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

 
      După cum v-am mai informat și în anii precedenți, consiliile locale nu mai beneficiază de 
subvențiile pe suprafețele de pajiști din domeniul public sau privat al localității, asta probabil 
pentru a se încuraja închirierea sau concesionarea acestora crescătorilor de animale, care 
ar putea beneficia individual sau în asociație de aceste subvenții; 
      Potrivit prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, crescătorii de animale au dreptul să solicite până la data de 1 martie a fiecărui an 
inițierea procedurilor de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din domeniul privat 
al localității, însă și în acest nu am înregistrat astfel de solicitări, preferându-se în continuare 
utilizarea acestora în devălmășie contra unei taxe de pășunat pe cap și specie de animal; 
      În aceste condiții, avându-se în vedere obligativitatea valorificării acestor pajiști, 
coroborată cu imposibilitatea utilizării gratuite a acestora, se impune din nou continuarea 
aplicării taxelor de pășunat pe cap și specie de animal, așa cum s-a procedat până la 
primirea primelor subvenții din fondurile comunitare;  
     Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să fiţi 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 



 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
 
 

      Subsemnata, Georgiana Turcu-șef serviciu financiar contabil în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, față de proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de 
pășunat și a unor măsuri organizatorice pentru utilizarea suprafețelor de pajiști din domeniul 
privat al orașului începând cu anul 2018, supun atenției domnului primar și consiliului local 
următoarele: 
     - într-adevăr, așa cum a precizat și domnul primar în referatul de aprobare, consiliile 
locale nu mai beneficiază din anul 2015 de subvențiile pe suprafețele de pajiști din domeniul 
public sau privat al localității, asta probabil pentru a se încuraja închirierea sau 
concesionarea pășunii crescătorilor de animale, care ar putea beneficia individual sau în 
asociație de aceste subvenții; 
      - pentru că nici în acest an nu au fost solicitări din partea crescătorilor de animale pentru 
inițierea procedurilor de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din domeniul privat 
al orașului, înseamnă că se va continua cu vechiul mod de utilizare a pășunii în devălmășie, 
contra unei taxe de pășunat pe cap și specie de animal; 
      - în aceste condiții, avându-se în vedere obligativitatea valorificării acestor pajiști, 
coroborată cu imposibilitatea utilizării gratuite a acestora, se impune actualizarea taxelor de 
pășunat pentru anul 2018, pe cap și specie de animal, așa cum s-a procedat până la 
primirea primelor subvenții din fondurile comunitare.  
      Spre edificare, vă prezint în continuare care era cuantumul acestor taxe în anul 2017: 
      a)- bovine și cabaline adulte………………………………………………12,00 lei/cap/an; 
      b)- bovine și cabaline tineret………………………………………………..6,00 lei/cap/an; 
      c)- ovine și caprine……………………………………………….……….….2,50 lei/cap/an; 
 

 
 

Vă mulțumesc! 
 
 
19.03.2018                                                                       ……………………………….. 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.32 
din 29  martie 2018 

 
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2018, pentru rest lucrări de 
executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus 
Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și 
Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea Contractului de 
finanțare nr.5020/2015 pentru proiectul ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae 
Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››; 
      ►necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a restului de lucrări la 
anumite obiective prioritare din cadrul campusului școlar, absolut necesare desfășurării în condiții normale 
a procesului de învățământ din cadrul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca; 
      ►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 și 
completările 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.(2) lit.b) și 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, actualizați la 1 ianuarie 2018, pentru rest lucrări de 
executat la obiectivele de investiții „Teren de sport” și „Refacere împrejmuire Campus” din cadrul proiectului 
‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››, 
potrivit centralizatoarelor valorice care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul total al celor două obiective cu restul lucrărilor de executat este de 687.902,21 lei (C+M), 
inclusiv T.V.A., din care  suma de 387.902,21 lei (C+M), inclusiv T.V.A., este alocată din bugetul local în 
vederea finanțării lucrărilor în asociere cu Consiliul Județean Brăila.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care 
se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare realizării obiectivelor. 
      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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                                                REFERAT DE APROBARE 
 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2018, pentru rest 
lucrări de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și 
modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››. 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul 
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

 
      Prin Hotărârile Guvernului României nr.454/2007 şi nr.370/2008 s-a aprobat repartizarea unor sume din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
pentru finanțarea unor cheltuieli de capital la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cazul nostru 
pentru realizarea unui Campus Școlar la Grupul Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, reorganizat 
ulterior în liceu tehnologic, denumirea proiectului fiind ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus 
Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 53802”. 
      În baza acestor acte normative au urmat procedurile de achiziții publice, s-a atribuit contractul de 
lucrări, s-au demolat construcțiile vechi și s-a executat atunci aproximativ 15% din valoarea proiectului 
(fundația și o parte din structura de rezistență pe verticală), după care, pe fondul crizei economice din anul 
2009, s-a sistat finanțarea și s-a suspendat contractul de executare a lucrărilor. 
      În anul 2014, pe fondul necesității continuării lucrărilor de implementare a proiectului cu altă formă de 
finanţare decât cea iniţială (necesitatea venind și din faptul că pe lângă sumele cheltuite până atunci s-au 
demolat toate construcțiile, respectiv atelierele de practică, internatul, sala de sport și celelalte anexe 
necesare bunei funcționări a liceului), s-a reușit includerea proiectului în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 
3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
      Ca urmare a includerii unor lucrări din categoria cheltuielilor neeligibile în categoria cheltuielilor eligibile, 
dar și ca urmare a evoluției prețurilor în cei 5 ani de sistare a lucrărilor, prin adresa nr.21762/16.09.2014 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est ne-a solicitat revizuirea și aprobarea indicatorilor tehnico 
economici la nivelul anului 2014, fapt care s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/10.10.2014, 
potrivit căreia valoarea totală a proiectului era de 21.213.608,87 lei, din care contribuţie proprie 424.279,62 
lei cheltuieli eligibile și de 2.211.356,16 lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA, fapt care a făcut posibilă 
semnarea Contractului de finanțare nr.5020/02.02.2015 încheiat cu Ministerul  Dezvoltării  Regionale si 
Administrației Publice - Agenția de Dezvoltare Regională Sud – Est, iar lucrările au fost reluate de îndată cu 
același constructor. 
      Ulterior însă, diferența de sumă rezultată în urma actualizării indicatorilor tehnico economici la nivelul 
anului 2014 a fost considerată neeligibilă și ca atare ar fi trebuit suportată din bugetul local !  Atunci suma 
pentru cofinanțare era de 424.279,62 lei, iar cheltuielile neeligibile de 6.475.720,38 lei, ceea ce însemna că 
suma totală care trebuia asigurată din bugetul local era de 6.683.350 lei. 
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      În bugetul local din acel an am alocat din venituri proprii suma de 2.450.000 lei pentru cofinanțarea 
acestui proiect, fiind însă în imposibilitatea de a asigura și diferența de 4.450.000 lei. Mai mult decât atât, 
fiindcă aveam în derulare și un credit bancar, făcea imposibilă efectuarea unui alt împrumut pentru că, în 
primul rând, depășeam plafonul de îndatorare, iar în al doilea rând nu mai era nici timpul necesar aprobării 
unui astfel de împrumut din cauza procedurilor anevoioase, iar proiectul trebuia finalizat în totalitatea sa 
până la data de 31.12.2015, altfel restituiam toți banii alocați din fondurile europene.  
      Pornind de la aceste realități, am făcut atunci demersuri la Guvern și Consiliul Județean Brăila pentru a 
ne sprijin cu acea diferență de 4.450.000 lei, însă demersurile noastre au fost zadarnice pentru că la nivelul 
Guvernului nu s-au găsit soluții, iar la Consiliul Județean Brăila justificarea a fost aceea că asocierea 
trebuia făcută la începutul proiectului, iar la acea dată alocarea fondurilor nu se putea realiza deoarece 
exista deja o sursă de finanțare nerambursabilă. 
      În acele condiții, singura soluție a fost aceea de a rezilia contractul de finanțare și de a suspenda 
contractul de execuție lucrări (ceea ce s-a și realizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015), cu 
speranța că pe viitor se vor ivi alte posibilități/programe/surse de finanțare nerambursabile în care să fie re-  
inclus acest proiect, deoarece varianta sugerată atunci de cele două autorități publice, aceea de a ne 
împrumuta în Trezoreria statului pentru continuarea lucrărilor, nu o puteam agrea pentru că ar fi fost prea 
mare gradul de îndatorare pentru locuitorii acestui oraș, iar responsabilitatea ne aparținea în totalitate. Nu 
trebuia să lăsăm noilor autorități publice locale alese anul următor o asemenea povară! 
      Odată cu rezilierea Contractului de finanțare nr.5020/2015, la care s-a primit și Acordul Ministerului  
Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, precum și 
ca urmare a modificărilor legislative ulterioare, Consiliul Județean Brăila a putut acorda sume din bugetul 
propriu și în acest fel am realizat o asociere pe obiective distincte din cadrul proiectului, mai exact pentru 
acele imobile care sunt absolut necesare bunului mers al procesului educațional la acest liceu, dar și care 
sunt într-un stadiu mai avansat al lucrărilor pentru a fi finalizate până la sfârșitul anului financiar. 
      Ca atare, în anul 2016 ne-am axat pe obiectivul „Construire sală de sport”, iar în anul 2017 pe alte două 
obiective importante „Reabilitare și extindere Corp P+1” și „Construire garsoniere cadre didactice”, pe care 
le-am „extras” din proiectul general și le-am finalizat prin asociere cu Consiliul Județean Brăila. 
      Acum, pentru acest an ne propunem să finalizăm alte două obiective din cadrul proiectului, respectiv 
„Teren de port” și „Refacere împrejmuire Campus”, urmând ca în anul 2019 să realizăm și ultimul obiectiv 
din acest proiect, respectiv „Construire ateliere de practică”  
      În concret, revenind la cele două obiective din acest an, așa cum rezultă din centralizatoarele valorice-
rest de executat 2018, valoarea totală a lucrărilor rest de executat este de 687.902,21 lei (C+M), inclusiv 
T.V.A., din care  418.501,68 lei Terenul de sport și 269.400,53 lei Împrejmuirea Campusului. 
      Pentru acestea, în bugetul local din acest an am prevăzut suma de 387.902,21 lei (C+M), inclusiv 
T.V.A., în vederea finanțării lucrărilor în asociere cu Consiliul Județean Brăila, acesta din urmă contribuind 
cu suma de 300.000 lei. 
      Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă. 
 
 
 
                                                                 Vă mulţumesc ! 
 
 
                                                                    P R I M A R 
 
 
                                                           Fănel George CHIRIŢĂ  
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H O T Ă R Â R E A   Nr.33 
                                                               din 29 martie 2018 

 
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați după atribuirea contractului de 
execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul 
Ianca, județul Brăila››. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 
2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea 
Programului investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la 
poziția nr.7 figurează obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri D1-D7 - continuare lucrări”; 
      ►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 și 
completările 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.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) 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, actualizați după atribuirea contractului de 
lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, 
județul Brăila››, potrivit Devizului General anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 816.369,09 lei, inclusiv T.V.A., din 
care  suma de 711.683,33 lei (C+M), inclusiv T.V.A.  
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare 
realizării obiectivelor. 
      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.       
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                                            REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați după atribuirea 
contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona 
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››. 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local 
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

 
      Prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2007 s-a aprobat bugetul local pe anul 2017, iar la 
Anexa nr.4 s-au prevăzut principalele lucrări de investiții. La punctul nr.2 din Anexa nr.4 se 
regăsește obiectivul ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, 
pentru care s-a întocmit și aprobat documentația tehnico economică, după care s-au realizat și 
procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări, proceduri în urma cărora s-
a redus valoarea totală a obiectivului. 
      Din aceste considerente, potrivit dispoziţiilor 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, Devizul General cu indicatorii 
tehnico economici trebuie aprobat din nou după atribuirea contractului de lucrări. 
      Apoi, deși la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.11/15.02.2018 pentru aprobarea bugetului 
local și a Programului investiţiilor publice pe anul 2018, am alocat întreaga sumă rezultată în urma 
procedurilor de achiziție publică pentru a continua și finaliza lucrările de amenajare a căilor de 
acces, a parcărilor și spațiilor de joacă în zona blocurilor D1-D7, consider totuși că ar fi oportună și 
o asociere cu Consiliul Județean Brăila în vederea realizării acestui obiectiv, iar suma economisită 
să o utilizăm la alte lucrări. 
      În fine, după cum puteți constata din Devizul General prezentat, bugetul total al obiectivului 
este acum de 816.369,09 lei, inclusiv T.V.A., din care  suma de 711.683,33 lei, inclusiv T.V.A., 
reprezintă (Construcții +Montaj),  
      Faţă de cele arătate, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă. 
 
 
                                                       Vă mulţumesc ! 
 
                                                         P R I M A R 
 
 
                                                  Fănel George CHIRIŢĂ  
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H O T Ă R Â R E A   Nr.34 
din 29 martie 2018 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean, în scopul cofinanțării 
lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare 
Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și Administrației 
Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea Contractului de finanțare nr.5020/2015 
pentru proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”; 
      ►necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a lucrărilor la anumite obiective 
prioritare din cadrul Campusului școlar, absolut necesare desfășurării în condiții normale a procesului de învățământ 
la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” din orașul Ianca; 
      ►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale în vederea 
realizării unor obiective de interes public în anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.9/2018; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se aprobă asocierea Orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean, în 
scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții „Teren de sport” și „Refacere împrejmuire 
Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul 
Ianca, județul Brăila››. 
      Art.2.-Contribuția proprie pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în sumă de 387.902,21 lei (C+M)- 
inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  local pe anul 2018, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din 
Hotărârea Consiliului Local nr.32/29.03.2018, din capitolul 512A0103710101-autorități publice construcții. 
      Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea restului de lucrări vor fi executate pe baza indicatorilor tehnico-
economici aprobați potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.32/29.03.2018. 
      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 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.5.-Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia și de către Consiliul Județean Brăila și semnarea 
contractului de asociere de ambele părți. 
      Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, să semneze 
contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 
      Art.7.-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 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul 
proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, 
județul Brăila››. 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

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

 
      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 prevăzute în Regulamentul pentru 
finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale în vederea realizării unor obiective 
de interes public în anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.9/2018, cam aceleași 
care au fost cofinanțate și în anii anteriori, anume realizarea, extinderea, reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă și de canalizare, reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, a unităților sanitare, 
drumuri comunale si drumuri publice din interiorul localităților, realizarea, reabilitarea, modernizarea de 
poduri, podețe si punți pietonale, realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obiective culturale 
de interes local, a piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor, a bazelor sportive, etc. 
      Având în vedere că Regulamentul pentru finanțarea asocierii județului Brăila cu unitățile administrativ 
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public, din care pentru orașe suma este de 
maximum 600.000 lei/an, am considerat că este cât se poate de oportună și binevenită o nouă astfel de 
asociere pentru finalizarea următoarelor două obiective de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, 
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila›› și anume „Teren 
de sport” și „Refacere împrejmuire Campus”, absolut necesare desfășurării în condiții normale a procesului 
de învățământ la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” din orașul Ianca. 
 
                                                                 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 la H.C.L. nr.34/29.03.2018 
 

      UNITATEA ADMINISTRATIV                                                                                R O M Â N I A                                        
  TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA                                                                         JUDEȚUL BRĂILA                  
   CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA                                                         CONSILIUL LOCAL  AL ORAȘULUI IANCA                                                                                  
                                           
Nr................./.................................                                                               Nr................./…......................... 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

1.PARTILE CONTRACTANTE. 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA, prin Consiliul Județean, având sediul în municipiul 
Brăila, Piața Independenței nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. 
__________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentat prin FRANCISK IULIAN 
CHIRIAC - Președinte, și DAN DRĂGUȚA – director executiv al Direcției administrare patrimoniu și evidența 
bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila, 
și 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL IANCA, prin Consiliul Local, având sediul în orașul Ianca, 
județul Brăila, Str.Calea Brăilei nr.27, telefon 0239/668178, cod fiscal 4874631, cont virament 
nr.____________________deschis la Trezoreria Ianca, reprezentat prin  domnul Fănel George Chiriță-primar, 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/29.03.2018, a intervenit prezentul contract de asociere. 
 
2.DISPOZITII GENERALE 
2.1.Asocierea creată prin prezentul contract are ca temei legal art.36 alin.(7) lit.a) și art.91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.c) 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr._________, privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu Orașul Ianca, prin Consiliul Local, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor rest de executat la obiectivele de 
investiții „Teren de sport” și „Refacere împrejmuire Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și 
modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››, fiind o asociere independentă, fără 
personalitate juridică, creata pe baza acordului între Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local Ianca. 
2.2.Asocierea își desfășoară activitatea după următoarele principii: 
a. independența juridică a fiecărui asociat; 
b. asistența financiară de specialitate, managerială și juridica acordată reciproc; 
c. prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației. 
 
3.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE  
3.1.Obiectul contractului de asociere este cofinanțarea lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții „Teren de 
sport” și „Refacere împrejmuire Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus 
Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››.  
 3.2.Valoarea contractului de asociere este în suma de 687.902,21 lei (C+M), inclusiv T.V.A., din care  suma de 
387.902,21 lei (C+M), inclusiv T.V.A., reprezintă contribuția Orașului Ianca, iar suma de 300.000 lei (C+M), inclusiv 
T.V.A., reprezintă contribuția Județului Brăila, reprezentând 43,61% din valoarea C+M a lucrării, rezultată din 
documentația tehnico economica aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al Orașului Ianca nr.32/29.03.2018. 
 
4.DURATA CONTRACTULUI 
4.1.Prezentul contract se încheie pe perioada………. (data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
de aprobare a asocierii) și 18.12.2018. 
 
5.OBLIGAȚIILE PARTILOR 
5.1. Obligaţiile Judeţului Brăila sunt următoarele: 
a) alocarea în bugetul judeţului pe anul 2018 a sumei de 300.000 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., la cap „Cheltuieli”, 
reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrărilor pe anul 2018; 
b) efectuarea virării sumelor pentru lucrările și serviciile prestate ocazionate de realizarea obiectului asocierii, în 
limita lucrărilor efectiv realizate;  
c) la solicitarea Consiliului Local Ianca, Direcția tehnică și lucrări publice va întocmi rapoarte de avizare a lucrărilor 
executate și va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brăila în comisia de recepție la 
terminarea lucrărilor; 
 5.2. Obligaţiile orașului Ianca  sunt următoarele: 
a) lucrările se execută numai pe baza de documentației tehnico-economica, aprobata de consiliul local potrivit legii, 
precum și a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2018; 
 



b) eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru obiectivele de investiţii „Teren de sport” și 
„Refacere împrejmuire Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae 
Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››; 
c) alocarea în bugetul orașului pe anul 2018 a sumei de 387.902,21 lei (C+M), inclusiv T.V.A., la cap ,,Cheltuieli”, 
reprezentând contribuţia Orașului Ianca la realizarea lucrărilor pe anul 2018; 
d) aprobarea,  în condițiile 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 lucrărilor şi până la 
recepționarea acestora; 
g) recepționarea lucrărilor executate se va face de către Consiliul Local Ianca, prin comisia de recepție, la care vor 
participa și reprezentanții Consiliului Județean Brăila; 
5.3. În situația în care nu se realizează în întregime lucrările, sumele acordate și neutilizate din contribuția acestuia, 
vor fi restituite proporțional cu contribuția Consiliului Județean Brăila, iar în situația în care se realizează economii la 
lucrările din investițiile ce fac obiectul asocierii, sumele vor fi împărțite între părți, proporțional cu cota din contribuția 
fiecăruia. 
5.4.Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare în vederea decontării sprijinului financiar este 18 
decembrie 2018. 
 
6. REZILIEREA CONTRACTULUI 
6.1.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, atrage 
rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără intervenția instanțelor de judecată și fără punere în întârziere, și dă 
dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 6.2.Încetarea de plin drept a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 
părțile contractante. 
6.3.Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cel 
mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului 
public. 
 6.4.Rezilierea sau încetarea de plin drept a prevederilor prezentului contract se va notifica celeilalte părți cu cel puțin 
5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. 
6.5.Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
contractului. 
 
7. DISPOZIȚII FINALE 
7.1.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data 
semnării și înregistrării sale la părțile contractante. 
 
      U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA                       U.A.T. ORAȘUL IANCA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA                                                             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 

PREȘEDINTE                                P R I M A R 
  FRANCISK IULIAN CHIRIAC                                                                           FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.                                                           ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL 
           DAN DRĂGUȚA                                                                                         GEORGIANA TURCU 
 

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

 
 

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

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

 



 

 

 

 
 
 

P R O I E C T  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.35 
din 29 martie 2018 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean, în scopul cofinanțării 
și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea Programului investiţiilor 
publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde la poziția nr.7 figurează obiectivul de investiții 
„Sistematizare zona blocuri D1-D7 - continuare lucrări”; 
      ►necesitatea continuării și în acest an, cu surse alternative de finanțare, a lucrărilor de sistematizare din zona 
blocurilor de locuințe D1-D7, prin amenajarea căilor de acces, a locurilor de joacă pentru copii și a parcărilor auto, cu 
ridicarea concomitentă a tuturor garajelor auto și construcțiilor de orice fel de pe terenurile adiacente; 
      ►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale în vederea 
realizării unor obiective de interes public în anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.9/2018; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se aprobă asocierea Orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean, în 
scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, 
județul Brăila››. 
      Art.2.-Contribuția proprie pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în sumă de 411.683,33 lei (C+M)- 
inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  local pe anul 2018, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din 
Hotărârea Consiliului Local nr.33/29.03.2018, din capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții. 
      Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea restului de lucrări vor fi executate pe baza indicatorilor tehnico-
economici aprobați potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.03.2018. 
      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 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.5.-Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia și de către Consiliul Județean Brăila și semnarea 
contractului de asociere de ambele părți. 
      Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, să semneze 
contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 
      Art.7.-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 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor 
D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››. 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

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

 
      Nu pot decât să reiau argumentele și motivațiile din hotărârea anterioară și anume că 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 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 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.9/2018 s-a aprobat 
Regulamentul pentru finanțarea asocierii județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale în vederea 
realizării unor obiective de interes public în anul 2018, din care pentru orașe suma este de maximum 
600.000 lei/an, am considerat că este cât se poate de oportună și binevenită încă o asociere pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul 
Ianca, județul Brăila››, adică o continuare a programului de modernizare a incintelor din zona blocurilor de 
locuințe, începute anul trecut cu zona blocurilor E1-E4 și care a fost extrem de apreciată de locuitori. 
 
                                                                 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 la H.C.L. nr.35/29.03.2018 
 

      UNITATEA ADMINISTRATIV                                                                                R O M Â N I A                                        
  TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA                                                                         JUDEȚUL BRĂILA                  
   CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA                                                        CONSILIUL LOCAL  AL ORAȘULUI IANCA                                                                                  
                                           
Nr................./.................................                                                               Nr................./…......................... 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 
 

1.PARTILE CONTRACTANTE. 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA, prin Consiliul Județean, având sediul în municipiul 
Brăila, Piața Independenței nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. 
__________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentat prin FRANCISK IULIAN 
CHIRIAC - Președinte, și DAN DRĂGUȚA – director executiv al Direcției administrare patrimoniu și evidența 
bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila, 
și 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL IANCA, prin Consiliul Local, având sediul în orașul Ianca, 
județul Brăila, Str.Calea Brăilei nr.27, telefon 0239/668178, cod fiscal 4874631, cont virament 
nr.____________________deschis la Trezoreria Ianca, reprezentat prin domnul Fănel George Chiriță-primar, 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/29.03.2018, a intervenit prezentul contract de asociere. 
 
2.DISPOZITII GENERALE 
2.1.Asocierea creată prin prezentul contract are ca temei legal art.36 alin.(7) lit.a) și art.91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.c) 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr.________, privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu Orașul Ianca, prin Consiliul Local, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții 
‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, fiind o asociere independentă, fără 
personalitate juridică, creata pe baza acordului între Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local Ianca. 
2.2.Asocierea își desfășoară activitatea după următoarele principii: 
a. independența juridică a fiecărui asociat; 
b. asistența financiară de specialitate, managerială și juridica acordată reciproc; 
c. prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației. 
 
3.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE  
3.1.Obiectul contractului de asociere este cofinanțarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare 
zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››.  
 3.2.Valoarea contractului de asociere este în suma de 711.683,33 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., din care  suma de 
411.683,3 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., reprezintă contribuția Orașului Ianca, iar suma de 300.000 lei (C+M)- inclusiv 
T.V.A., reprezintă contribuția Județului Brăila, reprezentând 42,15% din valoarea C+M a lucrării, rezultată din 
documentația tehnico economica aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al Orașului Ianca nr.33/29.03.2018. 
 
4.DURATA CONTRACTULUI 
4.1.Prezentul contract se încheie pe perioada………. (data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
de aprobare a asocierii) și 18.12.2018. 
 
5.OBLIGAȚIILE PARTILOR 
5.1. Obligaţiile Judeţului Brăila sunt următoarele: 
a) alocarea în bugetul judeţului pe anul 2018 a sumei de 300.000 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., la cap „Cheltuieli”, 
reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrărilor pe anul 2018; 
b) efectuarea virării sumelor pentru lucrările și serviciile prestate ocazionate de realizarea obiectului asocierii, în 
limita lucrărilor efectiv realizate;  
c) la solicitarea Consiliului Local Ianca, Direcția tehnică și lucrări publice va întocmi rapoarte de avizare a lucrărilor 
executate și va asigura participarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brăila în comisia de recepție la 
terminarea lucrărilor; 
 5.2. Obligaţiile orașului Ianca  sunt următoarele: 
a) lucrările se execută numai pe baza de documentației tehnico-economica, aprobata de consiliul local potrivit legii, 
precum și a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 2018; 
 



b) eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii ‹‹Sistematizare 
zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››; 
c) alocarea în bugetul orașului pe anul 2018 a sumei de 411.683,3 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., la cap ,,Cheltuieli”, 
reprezentând contribuţia Orașului Ianca la realizarea lucrărilor pe anul 2018; 
d) aprobarea,  în condițiile 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 lucrărilor şi până la 
recepționarea acestora; 
g) recepționarea lucrărilor executate se va face de către Consiliul Local Ianca, prin comisia de recepție, la care vor 
participa și reprezentanții Consiliului Județean Brăila; 
5.3. În situația în care nu se realizează în întregime lucrările, sumele acordate și neutilizate din contribuția acestuia, 
vor fi restituite proporțional cu contribuția Consiliului Județean Brăila, iar în situația în care se realizează economii la 
lucrările din investițiile ce fac obiectul asocierii, sumele vor fi împărțite între părți, proporțional cu cota din contribuția 
fiecăruia. 
5.4.Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare în vederea decontării sprijinului financiar este 18 
decembrie 2018. 
 
6. REZILIEREA CONTRACTULUI 
6.1.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, atrage 
rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără intervenția instanțelor de judecată și fără punere în întârziere, și dă 
dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 6.2.Încetarea de plin drept a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 
părțile contractante. 
6.3.Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cel 
mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului 
public. 
 6.4.Rezilierea sau încetarea de plin drept a prevederilor prezentului contract se va notifica celeilalte părți cu cel puțin 
5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. 
6.5.Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
contractului. 
 
7. DISPOZIȚII FINALE 
7.1.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data 
semnării și înregistrării sale la părțile contractante. 
 
      U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA                       U.A.T. ORAȘUL IANCA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA                                                             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 

PREȘEDINTE                                P R I M A R 
  FRANCISK IULIAN CHIRIAC                                                                           FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.                                                           ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL 
           DAN DRĂGUȚA                                                                                         GEORGIANA TURCU 
 

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

 
 

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

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

 



 

 

 

 
 
 

P R O I E C T  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.36 
din 29 martie 2018 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean, pentru 
organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 
august-15 septembrie 2018.  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
      ►minuta încheiată în urma întâlnirii de lucru organizată pe data de 15.03.2018 de către Președintele 
Consiliului Județean Brăila, cu reprezentanții Municipiului Brăila și ai Orașelor Ianca, Însurăței și Făurei, 
prin care s-a convenit realizarea unui Acord de asociere pentru organizarea Simpozionului Național de 
Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018, având ca 
obiectiv final realizarea și amplasarea unor monumente în unitățile administrativ teritoriale asociate, în 
perspectiva aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918; 
      ►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 și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-Se aprobă asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-
a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018. 
      Art.2.-(1) Consiliul Local al Orașului Ianca își însușește Acordul de asociere potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre și își asumă în totalitate obligațiile prevăzute la pct.2.3 din Acord, în 
privința finanțării cheltuielilor pentru amplasarea monumentului, realizarea soclului, stabilirea și punerea la 
dispoziție a terenului/spațiului public, delegarea reprezentantului pentru jurizare, etc. 
      (2) La adoptarea Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea amplasamentului, prin grija serviciului 
financiar contabil și pe baza proiectului pus la dispoziție de Consiliul Județean Brăila, vor fi stabilite sumele 
pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a soclului și a celorlalte cheltuieli de amplasare a monumentului. 
      Art.3.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, să 
semneze Acordul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 
      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.(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 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL 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: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, 
ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018. 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre 
în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată. 

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

 
      În perioada 23 august -13 septembrie 2015, respectiv 7 august - 3 septembrie 2016, au fost organizate 
la Brăila primele două ediții ale Simpozionului Național de Sculptură Monumentală „Nicăpetre”. 
      Obiectivul acestui simpozion îl reprezintă promovarea imaginii județului Brăila la scară națională și 
internațională, prin forme simbolice identitare, transformarea unor spații urbane, depersonalizate, în locuri 
atractive, precum și înfrumusețarea județului Brăila cu lucrări de sculptură monumentală. 
      Realizarea acestui simpozion reprezintă un gest de omagiu cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
Marea Unire, în colateral și a 650 de ani de la atestarea documentară a Municipiului Brăila, cu opere de 
artă care vor împodobi orașele județului care marcă acest moment istoric.  
      În acest sens, la inițiativa Președintelui Consiliului Județean Brăila, a avut loc o întâlnire de lucru cu 
primarul Municipiului Brăila și Primarii orașelor din Județul Brăila, fiind discutate cu această ocazie 
oportunitatea organizării Simpozionului și posibilitățile unităților administrativ-teritoriale de susținere a 
acestui eveniment, ce vizează organizarea „Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală 
„Nicăpetre”, ediția a-III-a, în intervalul 6 august – 15 septembrie 2018. 
      Această acțiune culturală se dorește a fi un demers al generației noastre pentru a lăsa opere de 
sculptura monumentala generațiilor viitoare. 
      După finalizarea evenimentului, lucrările (operele de artă) devin proprietatea Consiliului Județean 
Brăila, urmând a fi completat inventarul bunurilor din patrimoniul public al județului, după evaluarea 
efectuată de experți atestați de Ministerul Culturii. 
      Ulterior, în baza hotărârilor adoptate de Consiliile Locale Brăila, Ianca, Însurăței și Făurei de stabilire a 
amplasamentelor pentru operele de artă rezultate în urma desfășurării Simpozionului, acestea vor fi 
transmise în administrarea unităților administrativ-teritoriale respective. 
      Unitățile administrativ-teritoriale ce vor prelua în administrare sculpturile, vor întreprinde demersurile 
necesare pentru amplasarea acestora în spații publice cu scopul de a înnobila locația respectivă. 
      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 la H.C.L. nr.36/29.03.2018 
 
 
 
                                                           ACORD DE ASOCIERE 
 
      Încheiat între : 
 
      Județul Brăila, prin Consiliul Județean, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr.1, reprezentat prin  
domnul Francisk Iulian CHIRIAC – Președinte și Muzeul Brăilei „Carol I”, cu sediul în Brăila, Piața Traian 
nr. 3, reprezentat prin domnul Ionel CÂNDEA - Manager, 
 
      Municipiul Brăila, prin Consiliul Local, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, reprezentat prin 
domnul Viorel Marian DRAGOMIR – Primar, 
 
      Orașul Ianca, prin Consiliul Local, cu sediul în Ianca, Str.Calea Brăilei nr. 27, Județul Brăila, reprezentat 
prin domnul Fănel George CHIRIȚĂ – Primar, 
 
      Orașul Însurăței, prin Consiliul Local, cu sediul în Însurăței, Șoseaua Brăilei nr. 18, Județul Brăila, 
reprezentat prin domnul Gheorghe D. IONEL – Primar 
      și 
      Orașul Făurei, prin Consiliul Local, cu sediul în Făurei, Strada Republicii nr. 38, Județul Brăila, 
reprezentat prin domnul Ionel VOINEA – Primar 
  
      au convenit următoarele: 
 
      1.-OBIECTUL ACORDULUI 
 
      1.1.-Obiectul acordului de asociere îl reprezintă organizarea Simpozionului Național de Sculptură 
Monumentală “Nicăpetre”, ediția a III-a, în intervalul 6 august – 15 septembrie 2018, la Brăila, având drept 
scop realizarea unor sculpturi monumentale cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și a 650 de 
ani de atestare documentară a Municipiului Brăila. 
      1.2.-Prezentul acord de asociere stabilește cadrul legal de desfășurare a evenimentelor de interes 
public județean, activitățile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de asociere. 
 
 
      2.-OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
      2.1.-Obligațiile Consiliului Județean Brăila, prin Muzeul Brăilei „Carol I” 
      a)-organizează și finanțează Simpozionul Național de Sculptură Monumentală “Nicăpetre”, ediția a III-a, 
în totalitate; 
      b)-participă  la jurizarea proiectelor înscrise la simpozion, cu următorii membri: managerul Muzeului 
Brăilei „Carol I”, prof. dr. Ionel Cândea; consilierul județean dr. Marian Căpățână; arhitectul șef al județului, 
Marian Rusu;  directorul „Centrului Cultural Nicăpetre” dr. Maria Stoica; 
 
      2.2.-Obligațiile Consiliului Local Municipal Brăila 
      a)-asigură  cheltuielile ce privesc finanțarea în totalitate a amplasării operelor, inclusiv realizarea 
soclului;  
      b)-participă la jurizarea proiectelor înscrise la simpozion, cu următorii membri: arhitectul sef al 
Municipiului Brăila și directorul Direcției de Cultură, Învățământ, Sport și Turism; 
      c)-acordă în folosință gratuită spațiul și utilitățile necesare activității simpozionului la Colegiul Tehnic 
„C.D. Nenițescu” Brăila, pe toata durata desfășurării acestuia; 
      d)-pune la dispoziția organizatorului simpozionului de sculptură, în vederea amplasării sculpturii 
monumentale realizate, spațiul urban de pe raza municipiului potrivit destinației de amplasament aprobate 
prin hotărâre a Consiliului Local Municipal. 
 
 



      2.3.-Obligațiile Consiliului Local Orășenesc Ianca 
      a)-asigură  cheltuielile ce privesc finanțarea în totalitate a amplasării operei, inclusiv realizarea soclului;  
      b)-participă la jurizarea proiectelor înscrise la simpozion cu domnul Stanciu Glicherie - directorul Casei 
de cultură „Ion Theodorescu Sion”, reprezentant delegat; 
      c)-pune la dispoziția organizatorului simpozionului de sculptură, în vederea amplasării sculpturii 
monumentale realizate, spațiul urban de pe raza orașului potrivit destinației de amplasament aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Local Orășenesc Ianca. 
 
      2.4.-Obligațiile Consiliului Local Orășenesc Însurăței 
      a)-asigură  cheltuielile ce privesc finanțarea în totalitate a amplasării operei, inclusiv realizarea soclului;  
      b)-participă la jurizarea proiectelor înscrise la simpozion cu doamna Cașote Florentina-viceprimar 
reprezentant delegat; 
      c)-pune la dispoziția organizatorului simpozionului de sculptură, în vederea amplasării sculpturii 
monumentale realizate, spațiul urban de pe raza orașului potrivit destinației de amplasament aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Local Orășenesc Însurăței. 
 
      2.5.-Obligațiile Consiliului Local Orășenesc Făurei 
      a)-asigură  cheltuielile ce privesc finanțarea în totalitate a amplasării operei, inclusiv realizarea soclului;  
      b)-participă la jurizarea proiectelor înscrise la simpozion cu domnul/doamna _________________, 
reprezentant delegat; 
      c)-pune la dispoziția organizatorului simpozionului de sculptură, în vederea amplasării sculpturii 
monumentale realizate, spațiul urban de pe raza orașului potrivit destinației de amplasament aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Local Orășenesc Făurei. 
 
      3.-DURATA ACORDULUI 
      3.1-Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la data de 31.12.2018. 
 
      4.-CONFIDENȚIALITATE 
      4.1.-Informațiile cuprinse în prezentul Acord sunt publice, în condițiile legii. 
 
      5.-DISPOZIȚII FINALE 
      5.1.-Sculpturile realizate în timpul simpozionului rămân în proprietatea Consiliului Județean Brăila și vor 
fi amplasate pe locațiile stabilite conform pct.2.2. lit.d), 2.3. lit.c), 2.4. lit.c) și 2.5. lit.c) 
      5.2.-Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării 
scrise în termen de 5 zile de la apariția forței majore. 
      5.3.-Părțile pot conveni și alte măsuri comune pentru optimizarea și creșterea eficienței activităților 
precizate în Acord. 
      5.4.-Prezentul Acord poate fi modificat sau completat prin act adițional, la solicitarea oricăreia dintre 
părțile semnatare, cu acordul celorlalte părți. 
      Încheiat în 5 (cinci) exemplare originale. 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA                                                  CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA  
           PREȘEDINTE,                                            P R I M A R, 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC                                                                 VIOREL MARIAN DRAGOMIR 
 
 
CONSILIUL LOCAL ORĂȘENESC IANCA     CONSILIUL LOCAL ORĂȘENESC ÎNSURĂȚEI 
        P R I M A R,                       P R I M A R, 
        FANEL GEORGE CHIRITA                                                           GHEORGHE D. IONEL 
 
 
CONSILIUL LOCAL ORĂȘENESC FĂUREI                                       MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” 
                   P R I M A R,                                                                                     MANAGER 
                IONEL VOINEA                                                                             IONEL CANDEA 
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