
 

 

 

 

 
 

 

                                                      

                                                                  D I S P O Z I Ţ I A  Nr.522 
                                                      din 14 noiembrie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2022 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96 
din 17 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 
din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                           D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2022, ora 1500, care se va organiza la sediul autorității deliberative, având 
următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.65 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;    

      2.-Proiect de hotărâre nr.66 privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 
2020, cu modificările și completările ulterioare; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: secretar general; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.67 privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice 
în municipiul Brăila; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: A.D.I. „Eco Dunărea” Brăila; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.68 privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice 
în municipiul Brăila; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: A.D.I. „Eco Dunărea” Brăila; 
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      5.-Proiect de hotărâre nr.69 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      6.-Proiect de hotărâre nr.70 privind rectificarea bugetului Direcției Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului Local  al Orașului Ianca pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice; 

      7.-Proiect de hotărâre nr.71 privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în 
administrarea consiliului local a unui teren intravilan, situat în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, 
precum și concesionarea acestuia proprietarului construcțiilor existente pe acest teren; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism-cadastru; 

      8.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele serviciilor 
de specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta 
electronică, precum și prin aplicația https://web.whatsapp.com, iar președinților comisiilor de 
specialitate și în format letric. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului, până la data de 21 noiembrie 
2022, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea 
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 22 noiembrie 2022-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe 
pagina proprie de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general 
al orașului. 
 
 
        P R I M A R,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                          SECRETAR GENERAL 
                                       
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.65 
                                                   din 24 noiembrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
noiembrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 
din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales președinte de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Ianca pentru luna noiembrie 2022, care va semna hotărârile adoptate în 
această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente 
referitoare la reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de 
ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) și art.139 
alin.(1) și alin.(5) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                              SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                         Alexandru STERIAN 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 

proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al 

orașului Ianca pentru luna noiembrie 2022 

 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avize și consiliului local să aprobe 

proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat. 

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

      Potrivit prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii 

săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului 

şi semnează hotărârile adoptate de acesta; 

      La prima ședință de lucru de după constituire am prezentat pe larg modalitatea de alegere și 

schimbare din funcţie a președintelui de şedinţă, precum și atribuţiile principale ale acestuia;  

      De asemenea, potrivit art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca 

președintele de ședință să se aleagă lunar, în ordine alfabetică. 

      Așadar, pentru respectarea celor două principii (alegerea lunară și alegerea în ordinea 

alfabetică), urmează ca domnul consilier local Florea Lupu să fie ales președinte de ședință 

pentru luna noiembrie 2022.  

 

                                                         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.66 

din 24 noiembrie 2022 
 

privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 24 
noiembrie 2022;  

      Având în vedere: 

      ►referatul de aprobare al primarului privind necesitatea modificării și completării 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, pentru a stabili modalitatea de 
invitare și participare la ședințele acestuia a conducătorilor instituțiilor publice cu personalitate 
juridică din subordinea consiliului local, respectiv a șefilor de servicii/compartimente din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a proiectelor de 
hotărâri, precum și pentru modul de utilizare a echipamentului informatic/instalației de sonorizare 
din sala de ședințe pe timpul luărilor de cuvânt și înregistrării/transmiterii ședințelor pe pagina de 
internet a instituției;  

      ►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.a) și art.138 alin.(2) lit.c) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ► raportul secretarului general cu propunerile de modificare și completare a regulamentului 
de organizare şi funcţionare a consiliului local, precum şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

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

 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.- Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat 
prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

      1.-La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „(4) Pentru a acorda asistență de specialitate la avizarea proiectelor de hotărâri aflate 
pe ordinea de zi, președinții comisiilor pot invita șefii serviciilor/compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a 
proiectelor de hotărâri, precum și alți specialiști din aparatul propriu, inclusiv conducătorii 
instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local. Au dreptul să 
participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri.” 
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      2.-La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele 4^1 și 4^2, cu 
următorul cuprins: 
      „(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în vederea clarificării unor aspecte 
referitoare la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, dacă aceasta nu s-a realizat 
în cadrul comisiei, precum și pentru audieri/întrebări/interpelări, conducătorii instituțiilor 
publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, respectiv șefii serviciilor/ 
compartimentelor din aparatul propriu care întocmesc rapoartele de specialitate,  pot fi 
invitați și la ședințele consiliului local.” 
      „(4^2) Invitația trebuie formulată cu cel puțin o zi înaintea ședinței consiliului local, cu 
precizarea aspectelor/problemelor care  se cer a fi clarificate, precum și nominalizarea 
funcționarului/funcționarilor care să fie invitat/invitați. Prezența acestuia/acestora la 
ședința consiliului local se asigură prin grija primarului orașului Ianca.” 

      3.-La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins:  
      „(5) În situația în care ședința consiliului local se organizează și se desfășoară cu 
prezența fizică a consilierilor locali, acestora le este permisă participarea la ședința 
respectivă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, doar în cazul: 
      a) unei boli care a necesitat spitalizarea; 
      b) unei deplasări în străinătate, efectuată pentru reprezentarea consiliului local; 
      c) unor evenimente de forţă majoră, care au condus la imobilizarea consilierului local; 
      d) decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea 
a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv.” 

      4.-La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele 6^1 și 6^2, cu 
următorul cuprins: 
      „(6^1) Consilierul local/primarul/invitatul la ședință care ia cuvântul este obligat să 
utilizeze microfonul, situație în care ceilalți participanți vor menține închise microfoanele 
și nu au dreptul să intervină fără acordul președintelui de ședință.”  
      „(6^2) Președintele de ședință are dreptul să întrerupă microfonul consilierului local/ 
primarului/invitatului care nu respectă prevederile alin.(6^1), iar în procesul verbal al 
ședinței consiliului local nu vor fi reținute intervențiile făcute fără microfon și fără acordul 
președintelui.” 

      Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

      Art.III.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Ianca aprobat 
prin Hotărârea nr.96/17.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial Local, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                        SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                   Alexandru STERIAN 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
      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 favorabil şi consiliului 
local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat. 

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

      La inițiativa domnului consilier local Rădel Alexe, prin Hotărârea nr.32/28.04.2022 s-a modificat 
și completat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, în sensul 
de a utiliza echipamente informatice pe timpul desfășurării ședințelor, pentru a le înregistra/transmite 
pe pagina de internet a instituției; 

      Dat fiind faptul că între timp s-au achiziționat aceste echipamente informatice, iar modificările și 
completările aduse regulamentului la acea dată nu s-au referit și la modul de utilizare a acestora, 
consider că se impune o minimă reglementare și în această privință, pentru ca luările de cuvânt să 
nu se suprapună, să poată fi înregistrate întocmai/în totalitate, astfel încât ședințele să se desfășoare 
în mod cursiv și să fie transmise fidel publicului larg; 

      Pe de altă parte, pentru că în ultimul timp au apărut anumite controverse în ceea ce privește 
participarea la ședințele consiliului local a conducătorilor instituțiilor publice cu personalitate juridică 
din subordinea consiliului local, respectiv a șefilor de servicii/compartimente din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri, apreciez 
că și în această privință trebuie stabilită o modalitate clară de invitare a acestora, doar în anumite 
situații și nu cu caracter permanent, pentru că dezbaterile aprofundate asupra proiectelor de hotărâri, 
clarificarea tuturor aspectelor legate de acestea, și nu numai, trebuie să aibă loc în cadrul comisiilor; 

      Cu precizarea că formulările privind propunerile concrete de modificare și completare a 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, în sensul celor 
arătate mai sus, se regăsesc în raportul secretarului general, vă rog să fiți de acord cu adoptarea 
acestei hotărâri în forma prezentată, sau chiar îmbunătățită. 

 
                                                            Vă mulţumesc! 

 
                                                              P R I M A R, 

 
 
                                                      Fănel George CHIRIȚĂ 
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                                                     R A P O R T 
 
      Subsemnatul, Alexandru STERIAN – secretarul general al orașului Ianca, față de proiectul de 
hotărâre privind: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, inițiat de către domnul 
primar Fănel George Chiriță, supun atenției următoarele: 
 
      În ultimul timp s-a tot pus în discuție participarea la ședințele consiliului local a șefilor de servicii/ 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de 
susținere a proiectelor de hotărâri, precum și a directorilor instituțiilor publice cu personalitate juridică 
din subordinea consiliului local; 

      Am fost și sunt un susținător al acestei idei, însă participarea acestora nu trebuie totuși 
permanentizată, ci doar în anumite situații și după o procedură clară pentru a da posibilitatea celor 
invitați să fie pregătiți să răspundă fără echivoc întrebărilor/interpelărilor consilierilor locali; 

      Pe de altă parte, eu văd însă utilă prezența acestora la ședințele comisiilor de specialitate, unde 
trebuie să aibă loc dezbaterile aprofundate asupra proiectelor de hotărâri și clarificarea tuturor 
aspectelor legate de acestea, urmând ca președintele sau secretarul comisiei unde s-a emis avizul 
să lămurească în plenul ședinței consiliului local eventualele probleme ridicate de consilierii locali 
din celelalte comisii.  

      De neînțeles sunt însă situațiile, iar acestea nu cred că pot fi reglementate, în care consilierii 
locali din cadrul comisiei de specialitate care a avizat proiectul de hotărâre, revin în plenul consiliului 
local cu solicitări suplimentare de clarificare a unor aspecte din acel proiect de hotărâre, pentru care 
tocmai a semnat pentru avizarea favorabilă a acestuia!!?? 

      Așadar, referitor la utilitatea prezenței  la ședințele comisiilor de specialitate sau ale consiliului 
local a șefilor de servicii/compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului care 
întocmesc rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri, precum și a directorilor instituțiilor publice 
cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, propun următoarele modificări și completări 
ale regulamentului: 

      1.-La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „(4) Pentru a acorda asistență de specialitate la avizarea proiectelor de hotărâri aflate 
pe ordinea de zi, președintele comisiei va invita șefii serviciilor/compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de susținere a 
proiectelor de hotărâri, precum și alți specialiști din aparatul propriu, inclusiv 
conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local. 
Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri.” 

      2.-La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele 4^1 și 4^2, cu 
următorul cuprins: 

      „(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în vederea clarificării unor aspecte 
referitoare la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, dacă aceasta nu s-a realizat 
în cadrul comisiei, precum și pentru audieri/întrebări/interpelări, conducătorii instituțiilor 
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publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, respectiv șefii 
serviciilor/compartimentelor din cadrul aparatului propriu care întocmesc rapoartele de 
specialitate,  pot fi invitați la ședințele consiliului local de către consilierii locali din cadrul 
celorlalte comisii care nu au participat la avizarea proiectelor de hotărâri.” 

      „(4^2) Invitația trebuie formulată cu cel puțin o zi înaintea ședinței consiliului local, 
cu precizarea aspectelor/problemelor care  se cer a fi clarificate, precum și nominalizarea 
funcționarului/funcționarilor care să fie invitat/invitați. Prezența acestuia/acestora la 
ședința consiliului local se asigură prin grija primarului orașului Ianca.” 

      Înainte de a propune o reglementare referitoare la modalitatea de utilizare a microfoanelor pe 
timpul desfășurărilor ședințelor consiliului local/luărilor de cuvânt, supun atenției o situație care a 
creat în aceste zile anumite controverse și discuții la nivelul autorităților administrației publice 
județene, legate de participarea consilierilor locali la ședințe atunci când acestea sunt organizate cu 
prezența fizică în sală, iar unii dintre ei aleg/doresc să fie prezenți prin utilizarea oricăror mijloace 
electronice, fără vreun motiv anume. De aceea, pentru a preveni/a nu ne confrunta la rândul nostru 
cu astfel de situații, vă propun următoarea completare a regulamentului în cauză: 

      3.-La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins:  
      „(5) În situația în care ședința consiliului local se organizează și se desfășoară cu 
prezența fizică în sală a consilierilor locali, acestora le este permisă participarea la 
ședința respectivă prin utilizarea oricăror mijloace electronice, doar în cazul: 
      a) unei boli care a necesitat spitalizarea; 
      b) unei deplasări în străinătate, efectuată pentru reprezentarea comunității locale; 
      c) unor evenimente de forţă majoră, care au condus la imobilizarea consilierului local; 
      d) decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-
lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv.” 

      În fine, referitor la necesitatea reglementării modalității de utilizare a microfoanelor pe timpul 
desfășurărilor ședințelor consiliului local/luărilor de cuvânt, propun următoarele completări ale 
regulamentului: 

      4.-La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele 6^1 și 6^2, cu 
următorul cuprins: 
      „(6^1) Consilierul local/primarul/invitatul la ședință care ia cuvântul este obligat să 
utilizeze microfonul, situație în care ceilalți participanți vor menține închise microfoanele 
și nu au dreptul să intervină fără acordul președintelui de ședință.”  
      „(6^2) Președintele de ședință are dreptul să întrerupă microfonul consilierului local/ 
primarului/invitatului care nu respectă prevederile alin.(6^1), iar în procesul verbal al 
ședinței consiliului local nu vor fi reținute intervențiile făcute fără microfon și fără acordul 
președintelui.” 

      Cu respect, consider că în cadrul comisiei de specialitate sau în plenul consiliului local aceste 
propuneri pot fi îmbunătățite, chiar sunt de preferat perfecționarea lor, pentru că privesc în primul 
rând activitatea dumneavoastră, la care trebuie să vă stabiliți regulile/procedurile și să le respectați, 
pentru întărirea disciplinei în intervenții, în final pentru a da acestor ședințe o notă superioară de 
sobrietate și de respect pentru comunitate. 

 
                                                            Vă mulţumesc ! 

 
                                                      SECRETAR GENERAL, 

 
 

                                                        Alexandru STERIAN 
 



 

 

 

 

 
 

 

 Nr.20811/23.11.2022 
 
 
 
                                                                C Ă T R E, 
                                      CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 
 
                                                          P R O P U N E R E 

pentru completarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.11.2022 
 
 
      Având în vedere: 

      ►solicitarea S.C. RCS & RDS S.A., potrivit adresei nr.9334/18.08.2022, pentru 
constituirea dreptului de acces asupra unui teren în suprafață de 225 mp situat în intravilanul 
satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de 
comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea un pilon de comunicații mobile 3/4G, la 
care s-a revenit cu motivații suplimentare prin adresa nr.13601/23.11.2022; 

      ►faptul că demersul acestei societăți a început din luna august și că, din motive obiective 
legate de intabularea terenului solicitat, am ajuns aproape de sfârșitul anului și nu am finalizat 
procedura de încheiere a dreptului de acces; 

      Ținând cont că interesul este unul comun, vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea 
de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 24.11.2022 și adoptarea cu celeritate 
a Proiectului de hotărâre nr.72 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în 
suprafață de 15.873 mp, liber de construcții, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, 
Parcela 461, precum și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în suprafață de 225 
mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A., pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de 
comunicații electronice la nivelul satului Plopu; 

      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism-cadastru; 
 
                                        
                                                      Vă mulţumesc ! 
                                                   
                                                         P R I M A R, 

 
 

                                                 Fănel George CHIRIŢĂ 
     

    R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BRĂILA 
   ORAŞUL IANCA 

   P R I M A R 

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

        Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 

 



 

 

 

 
 
 

                                                                 P R O I E C T 
                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.67 
                                                         din 24 noiembrie 2022 

 

privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la 

Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice 

în municipiul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 

noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.732/27.10.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 

prin care se solicită acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca pentru a vota în 

Adunarea Generală a Asociației aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul nr.360 din 

07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila; 

      ►Raportul nr.715/24.10.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila, privind fundamentarea/necesitatea încheierii/aprobării unui act adițional la Contractul nr.360 

din 07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul 

Brăila, din cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Brăila»; 

      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din 

cadrul consiliului local; 

      În temeiul: 

      ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.8 alin.(3) lit.d^2, art.9 alin.(4) lit.c) și art.10 alin.(5), din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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      ►dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.154 alin.(6), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.1.-(1) Se acordă un mandat special domnului primar Fănel George Chiriță, în calitate de 

reprezentant de drept al U.A.T.Oraș Ianca-Delegatar, pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila adoptarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 

      (2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a participa la ședința Adunării Generale 

a Asociației în scopul prevăzut la alin.(1), mandatul special va fi dus la îndeplinire de către domnul 

Mircea Mircescu-viceprimarul orașului Ianca. 

      Art.2.-Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul adițional nr.1/2022, prevăzut la art.1. 

      Art.3.-Se acordă un mandat special domnului Francisk-Iulian Chiriac, președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, ca în numele și pe seama Unității Administrativ-

Teritoriale Oraș Ianca să semneze Actul adițional nr.1/2022, după aprobare. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila și publicată în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului 

general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                          Alexandru STERIAN 
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                                             REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, adoptarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi 
publice în municipiul Brăila 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiilor 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.732/27.10.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară(A.D.I.) «Eco 
Dunărea» Brăila a solicitat acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca pentru a 
vota în Adunarea Generală a Asociației aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila, precum şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi 
publice în municipiul Brăila, precum și acordarea unui mandat special președintelui Asociației 
pentru a semna Actul adițional în numele orașului Ianca; 

      În raportul nr.715/24.10.2022 al A.D.I. «Eco Dunărea» Brăila, anexat adresei menționate 
anterior și pe care de asemenea vi-l prezentăm în documentație, s-a fundamentat necesitatea 
încheierii/aprobării unui act adițional la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii 
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, 
spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, în fapt pentru îndreptarea unor erori 
materiale/eliminarea unor imperfecțiuni din acest contract, chestiuni de formă și nu de fond; 

      Prin atribuirea  contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a 
deşeurilor în judeţul Brăila, A.D.I. «Eco Dunărea» Brăila a ajuns în sfârșit la etapa cea mai 
importantă din cadrul Proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul 
Brăila», astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea prezentei hotărâri în forma prezentată. 
                                                                

                                            Vă mulţumesc ! 
 

                                                           P R I M A R     
 
                     
                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 
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BRAILA

Nr. 732127.\O.2022

Catre,

ASOCIATTA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
"ECO DUNAREA" BRAILA

Braila. Soseaua Buzaului, nr. 3A, corp 2, cod 810303

Telefon / Fax: 0239 616 060:,0724514624
E-mail: ecodunareabmila(rlr.yahoo.com

r executiv,

hxtocmil,

C om p a rt ifik tr I Te hn ic' Mo tt ilo r iza re

C o nsil iul J udete an B r aila
IJnitatea Administativ Teritoriala a Municipiului Bruila
Unitatile Administrativ Teritoriale Orasele: Ianca, Insuratei si Fnurei
Unitatile Admnistrativ Teritoriale Comunele: Baraganul, Bertestii de Jos, Bovdei

verde, causu, chiscani, ciocile, ciresu, Dailesti, Frecatei, Galbenu, Gemenele, Gtadistea,

Gmpeni, Jirlau, Marasu, Maxineni, Mircea Voda, Movilu Miresii, Racovita, Ramnicelu,

Romanu, R6siori, salcia Tudor, scortaru Nou, Silislea, stdncuta, sardila Gaiseanca'

sartlila Grcci, sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor wadimiresca, Tufesti, ulmu, unireu,

Vadeni, Victoria, Vissni, Wziru, si Zavoaia

In conlbrmitate cu prevederile art. 18 alin.l) din Statutul Asociatiei, "Adunarea Cenerala este

organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatiior desemnati prin

hotararca autoritatilor deliberative alc acestora" .

Avand in vedere:

- Raportul nr. 715124.10.2022 al Aparatului tehnic-monitorizare din cadrul A'D.I. "ECO

DUNAREA; Braila, privind necesitatea aprobirii Actului Adilional nr. | 120'>? la contractul de

delegare a gestiunii u"tiuitalii de colectare qi transport a deqeurilor municipale in Judelul Briila 9i

activ-ititii d-e rniturat, spdlat, stropit $i intrefinere cdi publice in Municipiul Brdila din cadrul

Proiectului ,,Sistem de management integrat al deqeurilor" injudelul Brdila'

In temeit ort.l0 alin.5) coroborat ar art 8 alin 3) lit t1"2, din Legea nr 51/2006 privind

serviciilor comunitare rle utititili ptthlice va rt gam ca in prima sedinta de Consiliu Judetean/Local

sa adoptati hatararea pri,t,ind: aiordarea unui mandat special repre:entanh ui de drept al Unittttii

Administrativ Teritoriale sa voteze in Atlutarea Generald a Asociulibr A'D'l' " ECO

DUNAREA" Braila aproburea Actului atlitional l/2022 2022 la Contractul de delegate u gestiunii

activitdlii de colectare Si transport a deSeurilor municipale in Judetrul Brdila Si activitdlii de mdturat'

spdlat, stropit si intrelinere cdi publice in Municipiul. .Brdila nr. 360/07.06.2022 din cadrul

iroiecului^,,Sistem tle management inlegrat al deseuribr" injudelul Brdila

Mcntionam ca, rn conformitatc cu art. 10 alin. 8) din Lcgca 51/2006 rcpublicata,

Prcscdintelc/Primarul isi poatc dclcga calitatca dc rcprczcntant in Adunarca Gcncrala a Asociatici

prin dispozitie.

Hotararea va fi transmisa in copie, imediat dupa adoptare'

Alaturat, va comunrcam Modelul de Hotarare Consiliului Judetean/Local, model pe care il

tansmitem si in format electoruc.

Va rugam sa dispuneti toate diligentele necesare pentru aprobarea aceslei hotarari in cel mai

scurt timp poiibil, p"nt* a putea fi organizata sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de aprobare a

Actului aditional nr. | /2022.

Va multumim Pcntru colaborarc,

Cu stima!

Romonu Margarit

Tz'in,99

4{*:::::

.u-;1'F
\",7fin,r

Steluta
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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCONTUNTT,qRA
"eco uuNAnea" sRArLa

Braifa, Soseaua Buzaului, nr. 3A, corp2, cod 810303
Telefon / Fax: 0239 616 060; 0787772193

E-mail: ecodunareabrai la@),ahoo.com

RAPORT
privind necesitatea aprobirii Actului Adifional nr. ll2022la "Contractul de delegare a gestiunii activitilii de

colectare $i transport a degeurilor municipale in Judetul Briila qi activititii de miturat, spilat, stropit qi
intreJinere cii publice in Municipiul Briila" numarut 360/07.06.2022 din cadrul proiectului

,,Sistem de rnanagement integrat al degeurilor" in judetul Briila

Prin Hotdr6rea nr. 3/06.07 .2020 a Adunarii Generale a Asociatiei, au fost aprobate documentele
necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitdlii de colectare gi transport a deqeurilor
municipale in JudeJul Brdila gi activitAlii de miturat, spdlat, stropit qi intrelinere cdi publice in Municipiul
Brdila din cadrul ,,Sistemului de management integrat al deqeurilor" in judelul Brdila, a fost mandatata
Asociaiia pentru a derula procedura de atribuire publicd a contractului si a fost mandatat presedintele
Asociatiei de a semna contractul de delegare,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila in numele si pe seama unitatilor
administrativ teritoriale asociate, a organizal si desfasurat procedura de licitalie publicd deschisd, incheiatd
prin atribuirea contractului de delegare nr. 360107.06.2022 cdtre Asocierea RER (RER SUD S.A.-RER
ECOLOGIC SERVICE S.R.L.-RER VEST S.A. prin lider de Asociere RER SUD S.A. Buzdu), contract care
se afld in perioada de mobilizare.

Avdnd in vedere:

- eroarea materiali identificati in contractul de delegare privind denumirea tarifului 9 - pentru activitatea de
incarcat, transport si depozitat degeuri stradale (activitatea 2.2. mdttxal, stropit $i intrejinere cdi publice in
Municipiul Brdila), in loc de tarif 9 - pentru activitatea de incdrcat, transport degeuri stradale, qi sintagma
UAT Brdila in loc de sintagma UAT Municipiul Braila,

- faptul ci perioada de mobilizare a contractului se termind la data de 06.12.2022, iar presrarea acesrula
incepAnd cu data de 0'/.12.2022 ar conduce la instituirea de taxe noi, atdt la populatie, cdt qi la Instituliile
publice qi agenlii economici ai judetului Brdila in conformitate cu noile tarife la salubrizare rezultate ca
urmare a licitaliilor din cadrul Proiectului SMID, pentru 24 de zile din anul 2022, cu consecinla necesitalii
nrodificdrii exerciliului financiar pentru anul 2022 pentrt toate unitdlile administrativ teritoriale din judeful
Brdila.

- rezilierea contractelor de delegare a activitdlilor de salubrizare cu operatorii existenli, precum qi a
contractelor de prestdri servicii incheiate de aceqti operatori cu instituliile publice qi agenlii economici, ar
conduce la cuantificarea fraclionatd a activitelilor qi la emiterea facturilor pe perioade fractionate, operaliune
care este dificil de realizat.

- adresele primite din partea unor Unitati Administrativ Teritoriale (Orasele Ianca, Insuratei, Faurei,
Comunele .Iirlau, Sutesti, Unirea, Visani, Galbenu, Viziru, Vddeni, Movila Miresii, Tudor Vladimirescu,
Mircea Voda, Maxineni, Silistea, Gemenele, Romanu), prin care solicita extinderea perioadei de mobilizare
a operatorului Asocierea RER pana la sfarsitul lunii decembrie 2022, facilitandu-se astfel unitatilor
administrative procesul de calculare, instituire si colectare a taxei de salubrizare necesara efectuarii platilor
catre operatorul de salubrizare

- solicitarea delegatului Asocierea RER de a inlocui o parte din utilajele din oferla iniliald,
propunem urmitoarele:

eco
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Referitor la tndreptarea erorii materiale din conftactul de delegare;

I. A) La arl. 1 alin (1) Serviciul-lit b),art.21it. b), arr. 3 alin. (5) lit g), art. 5 alin (2), art. 10, alin. (3) lit
b)' art. I 0, alin. ( 1 0) sintagma UAT Brdila se inlocueqte cu sintagma UAT Municipiul Brdila.

I. B)ARTICOLUL 10_TARIFUL

Pct. 1 2. Tarifele pentru activitalile de mdturat, stropit qi intrelinere cbi publice in Municipiul Brdila, lit. h):

"Tariful 9 - pentru activitatea de incdrcat, transport si depozitat deqeuri stradale 79,14 leilton1L,la care se
adaugi TVA", se inlocuieqte cu

"Tariful 9 - pentru activitatea de incdrcat qi transport deqeuri stradale la depozit 79,14\ei/tond,la care se
adaugd TVA."

Ataqdm documentele justificative din care rezultd cd Tariful 9 a fost solicitat prin Documentalia de atribuire
qi ofertat de delegat pentru activitatea de incdrcat $i transport deqeuri stradale, nu qi depozitat deqewi.

Contractul de delegare nu a fost armonizat cu prevederile din sectiunea Formulare - Formularul 6 - Formular
de Oferta gi cu rdspunsul 5 din Raspunsul consolidat nr.790/10.12.2020.

Tariful pentru depozitarea deqeurilor stradale nu a fost ofertat prin documentalia de atribuire, ci a fost
estimat la nivelul anului 2019, conform HotdrArii Consiliului Local Municipal Brdila nr. 723123.12.2019.

Contravaloarea activitdlii de depozitare a deqeurilor stradale gi taxa pentru economia circulard se va detalia
distinct, in funclie de tariful aprobat, pe factura emisd de operator, Asocierea RER, cdtre UAT Municipiul
Brdila, beneficiarul acestei activitali.

in acest sens, alin.2) al Art. 10 se completeaza dupa cum urmeazA:

Tariful de facturare aplicat de Delegat va cuprinde tarifele prevdzute la alin. (1), la care se vor adduga, dupd
caz, tarifele aferente activitAlilor de transfer, sofiare, tratare, neutralizare, eliminare, depozitare, taxa pentru
economia circulard, reprezentdnd obligalii de platd ale Delegatului cdtre alli operatori de salubrizare.

II. Referitor la prelungirea perioadei de mobilizare, propunem modificarea arlicolului 3 alin. 5,
paragralul l. dupd cum urmeaza:

"in Perioada de Mobilizare, care va fi pAnd la data de 31.12.2022 (dacd PAr{ile nu convin modificarea
acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmd:,'

Avind in vedere:
- faptul cd perioada de mobilizare a contractului se termind la data de 06.12.2022, iar prestarea acestuia
incepdnd cu data de 07.12.2022 ar conduce la instituirea de taxe noi, at6t la populalie, cat $i la Institutiile
publice gi agenlii economici ai judetului Br[ila in conformitate cu noile tarife la salubrizare rezultate ca
urmare a licitaliilor din cadrul Proiectului SMID, pentru 24 de zile din anul 2022, cu consecinla necesitAdi
modificdrii exerciJiului financiar pentru anul 2022 pentru toate unitatile administrativ teritoriale din iudetul
Brdila.

- rezilierea contractelor de delegare a activitalilor de salubrizare cu operatorii existenli, precum qi a
contractelor de prestdri servicii incheiate de aceqti operatori cu instituliile publice qi agenlii eionomici, ar
conduce la cuantificarea fraclionatd a activitdlilor qi la emiterea facturilor pe perioade fraclionate, operaliune
care este dificil de rcaIizat.

-, adresele primite din partea unor Unitati Administrativ Teritoriale (Orasele Ianca, Insuratei, Faurei,
Comunele Jirlau, Sutesti, Unirea, Visani, Galbenu, Viziru, Vddeni, Movila Miresii, Tudor Vladimirescu,
Mircea voda, Maxineni, Silistea, Gemenele, Romanu), prin care solicita extinderea perioadei de mobilizare
a operatorului Asocierea RER pana la sfarsitul Iunii decembrie 2022, facilitandu-se astfel unitatilor
administrative procesul de calculare, instituire si colectare a taxei de salubrizare necesara efectuarii platilor
cal.re operatorul de salubrizare.

-prevederile art. 3 Durata contractului, perioada de mobilizare qi data de incepere, alin. (9) "Delegatarul are
dreptul sd prelungeascd unilateral Perioada de mobilizare, in special in vederea coreldrii datelor de incepere
a activitalilor Delegatului gi a datelor de incepere a contractelor pentru operarea instalaliilor care fac parte



din Sistemul Integrat de Management al Deqeurilor din judetul Brdila. in aceastd situa{ie, De.legatul este
obligat sd accepte aceastd prelungire fErd modificarea sau completarea niciunei alte condilii previzute din
prezentul contract."

ilI. Referitor la solicitarea Asocierii RER de inlocuire a unor utilaje din oferta initiala depusa in anul
2020, cu unele actuale, avand in vedere diferenta de timp de doi ani care a trecut de la depunerea ofertei
pana la frnalizarea procedurii de atribuire si intarzierile foarte mari la termenele de livrare a utilajelor,
intarzieri cauzate de situatia economica internationala care nu putea fi anticipate, va prezentam mai jos
Planul de investilii prezentat in oferta Asocierii RER depus in data de 21.\2.2020:

Of'erta Asocierii RER a fost depusd in data de21.12.2020 gi a avut la bazd:

- precontractul de vanzare-cumparare ff. AAICT 186/ 07.12.2020, incheiat in 07.12.2020 intre: S.C.
AIC Trucks S.R.L si RER SUD Buzau penhu autocompactoare (gunoiere de 15 mc,22 mc Ford si 8
mc Isuzu), automaturatoare, autospeciale cu bazin pentru spalare, utilaje pentru spalare recipienti
(pubele si containere) (pag. 491 din oferta tehnicd)

- contract de vanzare-cumparare nr. 420/08.12.2020 incheiat cu KOMAROM TRADE INVEST
S.R.L., pentru aspiratorele stradale (pag. 518 din oferta tehnicd)

- precontractul de vanzare-cumparare nr.Jl67 6110.12.2020, incheiat cu Societatea ROMCARBON S.A.
Buzau, pentru saci (pag. 544 din oferta tehnicd)

- antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu SC ELKOPLAST ROMANIA S.R.L. Bucureqti
pentru achizilia de containere, europubele si cosuri stradate (pag. 594 din oferla tehnicd)

- contract de vanzare - cumparare Nr. 354111.12.2020 incheiat cu LUCIMET PROD S.R.L. Giroc,
Timiq, pentru achizitia de containere abroll de 25 mc. (pag. 596 din oferta tehnicd)

- antecontract vanzare-cumparare nr. 036109.12.2020 Incheiat cu DUTCH TRUCK SERVICES S.R.L.,
S.R.L. PiteEti, pentru achizilia de echipamente IVECO (pag. 610 din oferta th)

- SC ELECTROMEC SA pentru container asimetric cu capacitatea de 3 mc pentru deqeuri din piete

Delegatul, Asocierea RER prin liderul de asociere RER SUD S.A., a declarat cd inlocuirea utilajelor
din oferta iniliald este absolut necesard, av6nd in vedere diferenta de timp de doi ani care a trecut de la
depunerea ofertei qi de intdrzierile foarte mari la termenele de livrare a utilaielor. intdrzieri cauzate de
situalia economico internalionald care nu putea fi anticipatd.

J

Nr,
crt UTILLAJ OFERTA 202O ActiYitatea Nr.

buc
Eu ro Capacitate

mc
Valoare
euro/buc

Valoarea totala
euro

I Compactor FORD I 833 DC 15 mc menaJer 54 6 15 79.000 4.266.000

2

Autospeciala multifu nctionala
compactor cu spalare containere si
pubele compactor 17,5 mc / FORD

menajer spalat
pubele

2 6 t? { I19.800 239.600

3 Compactor FORD 22 menaJer 4 6 22 97,500 390.000

4 Compactor FORD 22 menajer -sticla 2 6 22 9'.7 .500 195.000

5 Abzetkipper IVECO Futura 8 menaJer- plete I 6 8 82.900 82.900

6 Compactor Isuzu 8 mc deseu stradal I 6 8 69.900 69.900

7 Cisterna FORD 80001 stladal-stropit 2 6 8000 litri 81.200 162.400

8 Cisterna FORD 90001
stradal-stopit-
spalat

I 6 9000 liri 94.200 94.200

9 Automaturatoare 7 stmdal-maturat 6 7 I 15.000 I 15.000

l0 Automaturatoare Erdemli FORD 2,1 stradal-maturat 6 2,1 8 8,500 88.500
ll Aspirator filunze 0,24 stradal 6 10.2 50 6l.500

12
Abrollkipper IVECO Trakker 25 mc
ad380t4l volumlnoase 2 6 157.900 315.800

l3 Cantar mobil WWS RF 6 l l.l60 66.960
TOTAL 6.147.760



Fumizorii cu care Asocierea a incheiat antecontractele sau precontractaele de vanzare-cumparare au
informat c[ livrarea unora dintre echipamentele incluse in oferta ini]iald nu mai este posibild intr-un termen
care sd asigure executarea contractului potrivit ofeftei depuse, iar unele repere (aspiratoare stradale de
fiunze) nu se mai fabricd.

Respectiv, la adresa RER Sud S.A., transmisa catre AIC Trucks S.R.L, prin care solicita livrarea
bunurilor care au facut obiectul precontractului de vanzare-cumparare, acesta din urma a raspuns ca nu poate
livra, in perioada de mobilizare specificata, decat o parte din numarul de utilaje care fac obiectul
precontractului de vanzare-cumparare si anume, doar 24 din cele 54 de Compactoare de 15 mc, aceasta
situatie fiind cauzata de intarzierile foafte mari la termenele de livrare a componentelor pentru fabricarea
utilajelor, ca urmare a situatiei economice intemationale care nu putea fi anticipata de fumizori si de
Asocierea RER la data incheierii antecontractelor si a depunerii ofertei. (Anexat adresa de raspuns ru.
37 5123.06.2022 de la AIC Trucks). Totodata, AIC Trucks S.R.L. a comunicat catre RER disponibilitatea de
a livra doua utilaje abrollkipper cu macara si utilajul abzetkipper pentru care furnizorul Dutch Truck
Services S.R.L a transmis ca nu poate livra in termen cele doua utilaje (Anexat adresa nr. 107123.06.2022 de
la Dutch Truck Services S.R.L.)

Avand in vedere imposibilitatea AiC Trucks S.R.L. de a livra in termen o parle din utilaje, respectiv
30 buc. compactoare Ford de l5 mc, si in incercarea de a acoperi deficitul de livrare al compactoarelor de 15
mc din contractul cu AIC Trucks SRL, RER SUD S.A. a transmis catre Dutch Trucks Services S.R.L.
solicitarea privind achizitia a unui numar de 30 autospeciale compactoare de 18 mc, dar si a unei
autospeciale compactoare de 8 mc. Dutch Trucks Services S.R.L. a transmis ca pot livra in termenul solicitat
un mlnar de 30 autospeciale compactoare de 18 mc (din care 20 cu cantar montat pe sasiu) si 1 autospeciala
compactoare de 8 mc.

Avand in vedere imposibilitatea furnizorului AIC Trucks S.R.L. de a livra in termen si utilajele
necesare pentru activitatea de maturat mecanic, RER SUD S.A. a transmis catre fumizorul CTE Solution-
Utilaje Specializate S.R.L., o cerere de fumizarea a 2 utllaje de maturat mecanic.

Decizia RER SUD S.A. de a se adresa celorlalti fumizori de utilaje s-a bazat pe imposibilitatea
furnizorilor initiali de a livra utilajele in termen si pe necesitatea de a procura utilajele in termenul perioadei
de mobilizare, astfel incat Asocierea RER sa poata pune in aplicare ordinul de incepere a contractului.

In sustinere atasam si dovezile suplimentare, respectiv adresele: nr.613/20.09.2022 emisa de AIC
Trucks S R.L. ca unic importator si distribuitor in Romania pentru utilajele Ford, adresa nr.179127.09.2022
emisa de Dutch Truck Services S.R.L. ca distribuitor pentru utilajele Iveco precum si adresa emisa de
importatorul Iveco Romania.

Utilajele care vor fi livrate de Dutch Trucks Services S.R.L. si de CTE Solution-Utilaje Specializare
S.R.L. au caracteristici tehnice superioare utilajelor prezentate in oferla tehnica, astfel incat capacitatea de
tealizate a activitatilor asumate de Asocierea RER prin oferta nu este afectata, ci chiar este influentata
pozitiv, atat din punct de vedere al utilitatii lor (de ex: capacitate de transport suplimentara, ln total cu 90 mc
in plus) cat si in ceea ce priveste valorile de poluare fonica si emisii de esapament. RER SUD S.A. a
prezentat principalele diferente (intre categoriile de utilaje din oferta/inlocuite, conform Anexei ataqate
(adresa I 03 1 2/30 .09.2022).

Cu privire la modificarea propusa privind achizitia a6 aspiratoare stradale Mamut Electric:

Furnizorul Komarom Trade Invest S.R.L. a comunicat Asocierii RER ca acest tip de aspirator nu mai
face parle din oferla producatorului si implicit echipamentul a devenit indisponibil si in oferla lor. In
consecinta a fost transmisa o oferta pentru un aspirator similar, Cleanvac ST 240 B, cu caracteristici tehnice
superioare fata de cel din oferla initiala din 07.12.2020, Anexat adresa,/oferta nr. 232/22.09.2022 de la
furnizorul Komarom, fisa tehnica pentru aspiratorul Cleanvac ST 240 B .



Cu privire la modificarea propusa a sistemului de cantarire (pozitia 13 din tabel):

Ca urmare a adresei prin care RER Sud S.A. a solicitat livrarea sistemelor de cantarire, furnizorul
WMS Scales Technology S.R.L., prin adresa 37123,06.2022, rasptnde ca nu poate livra in perioada de

mobilizare numarul de instalatii mobile de cantarire, dar poate sa puna la dispozitie doar o singura instalatie

care este disponibila pe stoc; care va fi achizitionatA pentru cuantificarea cantitatilor de deseuri voluminoase

colectate din fiecare unitate administrativa din judetul Braila,

Avand in vedere imposibilitatea livrarii de platforme mobile de cantarire de catre WMS Scales

Technology S.R.L., RER SUD S.A. a identificat la fumizorul de utilaje Iveco (Dutch Truck Services)

disponibilitatea livrarii de sisteme de cantarire marca Dimma, montate din fabrica pe sasiul autogunoierelor.

Aceste sisteme de sisteme de cantarire sunt deja montate si functioneaza pe autospeciale ale unor

societati de salubrizare din Romania. Conform oferlei, sistemul de cantarire respectiv este produs in
conformitate cu Directiva Eur ooeana 20091231C8 cu referire la OIML R76 -1 8d2006.

urmdtoarelor hi

Avand in vedere modificarea planului de investitii, va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 221
alin. (l), lit e) si alin. (7) al aceluiasi arlicol din Legea 9812016, conform cu care, contractele de achizitie
publicd pot fi modificate, fard organizarea unei noi procedr.ri de atribuire, atunci cand modificdrile,
indiferent de valoarea lor, nu sunt substanliale.

Astfel, Legea 98/2016 defineste modificarea substantiala de confact ca fiind cel putin una din urmatoarele
situatii:

Fald de oferta depusd, Asocierea a transmis solicitarea de modificare care constd in inlocuirea

Nr.
crt.

UTILLAJ OFERTA 202O
Nr.
buc

UTILLAJ PROPUNERE 2022
toate utilajele respecta standardul
EURO 6

Nr.
buc

Capacitate
mc

Observatie

I Compactor FORD 1833 DC l5 mc

Compactor l5 mc / FORD 1833 DC 24 l5 conf. ofefia

Compactor l8 mc IVECO 20 l8 solicitare
modificare

Compactor l8 mc IVECO 10 l8

2

Autospeciala mu ltifunctionala
compactor cu spalare containere si
pubele, 17,5 mc / FORD

2

Autospeciala multifunctionala
compactor cu spalare containere si
pubele,l7,5 mc / FORD

2 t7,5 conf. oferta

3 Compactor FORD 22 4
Compactor 22 mc / FORD Trucks
2633DC(6X2)

4 22 conf. oferta

4 Compactor FORD 22 2
Compactor 22 mc / FORD Trucks
2633DC(6X2)

2 22 coni oferta

5 Abzetkipper IVECO Futura 8 I
Abzetkipper SKIPLOADER-FORD
Trucksl833 (4X2) I

solicitare
modificare

6 Compactor Isuzu 8 mc I Compactor IVECO/Farid 8 mc I

,7
Cisterna FORD 80001 2

Autospeciala cu bazin 8000 IFORD
Trucks 1833 Dc (4x2) cu pompa
instalatie de stroDit

2 conf. ofena

8 Cisterna FORD 90001 I
Autospeciala cu bazin 90001 FORD
Trucks 1833 dc (4x2) cu pompa de
spalare de inalta presiune *lance

I conl oferta

9 Automaturatoare 7 I
Automaturatoare Faun Viajet 6 Rl H

Cu Sasiu Renault Dl6 6mc
I

solicitare
modificare

l0 Automaturatoare Erdemli 2, I I
Autonraturaloare Compacla Schmidt
model Cleaneo 500.4.5 mc

I

1l Aspirator fiunze 0,24 o Aspirator frunze 6

l2
Abrollkipper IVECO Trakker 25
mc ad380t4l

2
ABROLLKIPPER Hooklift si macara
cu grailbr -FORD Trucks 2633DC
(6X2)

2 25

l3 Cantar mobil WWS RF 6

Cantar mobil WWS RF I conf. oferta

Cantar Dimma pe sasiu IVECO 20
solicitare

modificare



"a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferle decat cea acceptata initial sau ar fi atras
si alti participanti la procedura de atribuire;"

Modificarea planului de investitii nu introduce conditii noi. Conditiile din documentatia de atribuire,
respectiv din Anexa 9 Investitii suplimentare ale operatorului de salubrizare, din caietul de sarcini, au fost:

"Ofeftantii vor asigura :

. un numar suficient de autovehicule pentru asigurarea prestdrii activitAtilor (colectare si trasport si maturat,
spalat, intretinere cai publice) gi

. urmitoarele utilaje ti echipamente :

Uti laje pentru spilarea recipienJilor 2 bc.
Utilaj multifunctional pentru deqeurile din piele I bc.

Utilaj multifunctional pentru degeurile voluminoase L De.

Containere si europubele. din care:

Containere de 1 ,1mc

Europubele de 240 I

Europubele de 120 I

Europubele de 60 I

Cosuri de gunoi de 50 I

17 .264 bc.

946 bc.

568 bc.

7 .092 bc.

8.33 0 bc.

328 bc.

Recipienli de colectare a deqeurilor voluminoase l0 bc.

Recipienli de colectare a degeurilor periculoase l0 bc.
Saci de 120 | inscriptionati cu tipul de reciclabil pentru zona
rurala si zona urban-case =2.000.000 bc./an (pe parcursul unui an)

Saci de 60 I pentru cosurile de gunoi stradal =1.000.000 bc/an (pe parcursul unui an)

Aspirator frunze 6 bc.

conditii care nu au fost modificate.

A fost anulata de catre delegatar pozitia din planul de investitii referitoare la achizitia cosurilor de
gunoi de 50 litri, deoarece necesarul de cosuri de gunoi achizitionat prin proiect este suficient pentru intreg
judetul Braila.

Mentionam ca, pubelele si containerele prezentate in oferta initiala cuprind si numarul necesar pentru
inlocuirea lor, solicitate prin caietul de sarcini la cap. 2.2, lit. h, cap. 11.9.2. si cap. 11.10 si melionate in
procesele verbale din cadrul evaluarii financiare a ofertei.

Modificarile prezentate de delegat privind planul de investitii se refera la tipul de echipamente ofertat
in anul 2020, fata de echipamentele existente pe piata in anul 2022, cand a fost semnat contractul de
delegare.

Practic, modificarile tin de situatia faptica determinata de diferenta in timp data de momentul
depunerii ofefielor (anuI 2020) si momentul achizitiilor din planul de investitii ca urnare a atribuirii
contractului (aml 2022), cand, o parte a elementelor din planul de investitii, nemaiexistand pe piata doi ani
mai tarziu, au fost inlocuite cu unele similare dar actuale, iar elementele noi achizitionate nu puteau fi
incluse in procedura de atribuire initiala ele neexistand la nivelul anului 2020. Niciuna dintre situatiile de
mai sus nu puteau fi anticipate/prevazute la momentul depunerii ofeftelor.

Referitor la prelungirea perioadei de mobilizare, exista clauza in contractul de delegare prin care
"Delegatarul are dreptul sd prelungeascA unilateral Perioada de mobilizare, in special in vederea coreldrii
datelor de incepere a activitdlilor Delegatului Ei a datelor de incepere a contractelor pentm operarea
instalaliilor care fac pafte din Sistemul Integrat de Management al Deqeurilor din judepl Br6ila. in aceastd
situaJie, Delegatul este obligat sA accepte aceastd prelungire fEri modificarea sau completarea niciunei alte
condilii prevdzute din prezentul contact." (conform articol 3 alin. 9 din contract), nu reprezinta conditie
suplimentara. 
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In concluzie, nu se poate considera ca modificarile prezenlale mai sus ar fi atras si alti participanti la
procedura de atribuire, cata vreme acestea nu puteau fi prevazute la acel moment (dec.2020).

"b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica la cordului-cadru in favoarea
contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru"

Nici aceasta conditie nu este indeplinita intrucat echilibrul economic contractual nu se schimba in
favoarea contractantului ci dimpotriva, echilibrul economic al contractului se schimba in favoarea autoritatii
contractante care va beneficia de echipamente tot noi dar cu tehnologie mai avansata (fata de tehnologia
disponibila la momentul ofertarii).

"c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica./acordu lui-cadru;"

Niciuna dintre modificarile propuse nu au legatura cu extinderea obiectului contractului.

"d) un nou contractant inlocuieqte contractantul iniJial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) lit. d)."

Nici aceasta conditie nu face obiectul modificarilor in discutie.

Avdnd in vedere cele expuse mai sus, situatia economica internationala care nu putea fi anticipata,
care a condus la intarzieri semnificative in livrarea componentelor aferente utilajelor din oferta, situatia
faptica determinata de diferenta in timp data de momentul depunerii ofertelor (anul 2020) si momentul
achizitiilor din planul de investitii ca urmare a atribuirii contractului (anul2022), cand, o parte a elementelor
din planul de investitii, nemaiexistand pe piata doi ani mai tuzit, au fost inlocuite cu unele similare dar de

actualitate, iar elementele noi achizitionate nu puteau fi incluse in procedura de atribuire initiala ele

neexistand la nivelul anului 2020, propunem aprobarea Planului de investilii revizia I conform Anexa 7

(Anexa I Ia Actul Aditional)

IV, La solicitarea autoritatii delegatare, se completeaza arlicolul 14 Fluxul deqeurilor cu alin. (5):

(5) La solicitarea delegatarului (unitatea administrativ teritoriald), pentru indeplinirea indicatorilor prev[zuti
in Anexa nr. 6 la Ordonanld de Urgentd nr. 19612005 privind Fondul pentru mediu, degeurile

stradale/deqeurile provenite din locuinle, generate de activitdli de reamenajare qi reabilitare interioard qi/sau

exterioard a acestora/deqeurile abandonate provenite de la lucrdri de construclii, vor putea fi transportate in
spalii autorizate conform codului de deqeu in parte.

Plata se va efectua pentru activitatea efectiv prestatd de delegat, celelalte cheltuieli fiind in sarcina

delegatarului solicitant (respectiv unitatea administrativ teritoriald solicitantA).

Mentionam ca toate celelalte cla:uze ale contractului raman neschimbate.

in concluzie, propunem transmiterea cdtre UAT-urile asociate a propunerii de mandatare a

reprezentanlilor de drept sa voteze qi sd aprobe in Adunarea Generald a Asocialilor aprobarea Actului
Adifional nr. | 12022 la contractul de delegare si mandatarea Preqedintelui Asocialiei ca in numele qi pe

seama UAT-urile asociate sd semneze Actul Adilional nr. 1 la Contractul de delegare.

Urmare a mandatdrii Asocialiei de cdtre UAT-urile asociate, se va proceda la emiterea de cdtre
Adunarea Generald a ADI "ECO DUNAREA Braila" a HotdrArii pentru aprobarea Actului Adilional nr. 1 la
Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Braila
si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul "sistem de

management integrat al deseurilor" in judetul Braila, in forma prevazutd in Anexa 1, precum qi mandatarea
Preqedintelui Asocialiei sd semneze - in numele gi pe seama membrilor asociali - Actul Adilional nr.1 .

Comparliment Tehnic Monitorrzaref,:\
-_ -r,.n,rxr e: BRATLA S
f.rjtrz:rs15l5 3!
\t * ouY

Director Executiv

Ramona GTbqiela Margarit



€*frq,I d,q sef,Lza,.a lor--u/ae -fyu-,/
Jqc. CN1023555/ooo03 d-iu *qunT -Lz Anexa 1-Centralizatordetarife

Pa^Nct/,r+ct ct{ fOZt roz 3 sss
Denumire activitate Denumire

operatielTarif
Unitate de

mdsurd Tarif

Colectarea separatd gi
transportul separat al
degeurilor menajere gi al
de ge u ril or sim ila re proven i nd
din activitdli comerciale din
industrie gi institulii, inclusiv
fractii colectate separat, fdrd
a aduce atingere fluxului de
de$euri de echipamente
electrice gi electronice,
baterii gi acumulatori-Fisa g

1 2

Colectare separatd
Si transpottul a

degeurilor de h6ftie,
metal, plastic Ai

*ic6 din degeurile
municipale

Tarif l-Fisa 9.1 .

lei/tona

Colectare separatd
Si transpottul
activitatea de

colectare a separatd
a altor tipuri Tarif 2-

Fisa 9.2

lei /tond

Tarife pentru acitivtatea de mdturat, stropit, spalat $i intretinere cii publice Municipiul Brdita

Maturat manual de baza Tarif 3 Fisa 9.3. Iei/1 000 mp

Maturat manual de
intretinere Tarif 4 Fisa 9.4. lei/l 000 mp

M atu rat mecan ic(7 I u n i/an) Tarif 5 Fisa 9.5, lei/1 000 mp

Curatat rigole Tarif 6 Fisa 9.6. lei/mp

Stropit mecanic Tarif 7 Fisa 9.7. lei/1 000 mp

Spalat mecanic Tarif 8 Fisa 9.8. Lei/1000 mp

Incarcat si transpoftat
deseui stradale Tarif 9 Fisa 9.9. Leiftond

Aspirat stradal Tarif 10 Fisa 9.10. Lei/1000mp

12



Antuo /l .

b) miturat, stropit, spalat 9i intrelinere cii publice in iiunicipiul Briila
Iei in cifre si in literel la care se adaugi taxa pe valoare adaugate in valoare de lsuma in cifre si in /lterel,conform tabelului de mai jos

pentru suma de lsuma in

ilafurgt manual
de ba

ilaturat manual
de introdnea"

aturat
mecantc Curatat rlgols Strolrit mocanlc Sp€lat mecanic

Incarcd ai
lansportat deaeual

str'adals
Aapi.at siradal

TOTAL

Activitatsa
m6turat
stradal

o

z'

tlopozitat
si CEC'

Valoare
totala

contiact

Suprafat
a
mal|ma
(u.
1000 mC

fadf 3 .
nat!aat

Tarif 4
Iaturat
manual dl

la.if 5
llaturdt

Sup6fa

narima

Ta.it 6
Cu!-atat
.igolc
{let
mpl

tupr.fata le.ll7
itropit

canti
tate
rtitxl
ma
c0lgc
lata
(u.il
t0o0
mpl

fa.it 6
tpalat

Tarif E.l
spalat

:antitale
farif I
ncafcat
tsansportat
tq€aurl
stt-adalg

llolftona)

iuprafa Tarif
10
Asprat
gtt"adal
(let100
omp!

t
ran{al clr
lfiza
leul(Xto
npl

narima
u-tl
t000
npl

naxima
:U.H
t(F0
npl

naxima
u.M 1000
np)

cu narima

(bin00o
mpl np)

lu.M
npl

iloUtO00
npl npl

deterSe
rn

:olectata uItondanl

mp)

1 2 1 6 7 8 I 10 12 tz1 t3 t1 15 16

17=1x2+3x1
+516.718+9
x10+11xtE
tt\|2.1+13
x11r15t<16

18 19 m=
17x18+19

5.703.30{

cntoanet 19 este OUG 19t2005, Anexa nr. 2, cu moditicei6 gi ulterioare: 491 8x(64,96+80)=7 1 2.91 3leix
'Vatoarea

unde cheltuietile cu depozitarea deseudlor stradat6@factEa(op6tErta( €x5fefI santfotalaat ale

b) de mai sus.

Ne angajam sa menlinem aceasti oferte valabile pentru o durata de 120 de zile (osutadouazecidezite), respectiv pana h data de ( ziua/luna/anut),9r ea va ramaneobligatorie pentru noi 9i poate fi accepbte ori€nd lnainte de expirarea perioadei d; valabititate.
Ne angajam ca, in cazul tn care ofe.ta noaste este stabiliEl cSttigetoare, se prestilm serviciile lunar timp de 96 luni.
Pena la lncheierea 9i semnarea contraclului de achizilie publicS aceaste oferte, impreune cu comunicarea transmise de dumneavoast€, pnn care oferta noastre este stabilitaca9tigetoare, vor constitui un contract angajant lntre noi.

Am1nIelesgiconsimtimce,incazU|lncareoierbnoaSt'eestestabilit5cafindca9tigetoare,s.constih,imgaran!iadebuneexecuiielnmn'oibtecu
de atribuire.

Intelegem ca nu sunt€tiobligati sa acceptati oferta cu cel mai scazd prel sau orice ata ofede pe care o putel primi.
Aleturi de oferta de baze:

I depunem of,ertd altemative, ale cdrei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcal in mod clar ,,altemativa,,:

ffi nu depunem oferte altemative.

,ffi'
j11



fpr^mu/at'o/t/o J./il aQ *foa)n'a &ee'
Formularul 6 - Formular de Oferta

CEtrE AD' ECO DUNAREA BIi'IE

S{ma$ reprezonttn$ al Autorlg$i Conbrcttnto,

Examinend documentalia de alribuire, subsemnalii, reprezentanti ai ofertantului Asocierea RER SUD

s.A. - RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L. - RER VEST S.A. prin lidet de asociere soc. RER SUD

s.A.. ne ofefim ca, in conformitat€ cu prevedefile ti cerinlete cuprinse ln documentalia mai sus

menlionata, 8d prestilm:

a) activitates de colectar€ 9i t.ansport a degeurllor municipale In Judetul Brdila, penlru suma de

183.047.500,62 (o suta optzeci sitrelmil6ane palruzecl si sapie mlicinci sule optreci lei' 87)

la care se adaugl texa pe valoare adaugata ln valoaf€ de 34.779.040,33 lei (treizeci si petru

milioane saple sute saptazecl sl noua mii patruzeci lei, 33), corespunz4or urmetoarelor larife :

La aceada valoare ge adaugd sumele atorente efectuerii colorlalte activiEli de gestionare a

deqeurilor ln cuantum total anual de 17.065.283 leil, corespunzdtor unei valori pe perioada

contractuala d6 1g6.522.264l6i rezutgnd o valoare totala de conlractului pe o porioadd de I ani de

319.569.844,67 lei.

1 Aceast5 valoare se va modifica in funclle de tezultatele celorlalte proccduri' In carulln cale nu vor fifurnlzate dat€

aditionale de catre I
'.' Y*

Cdecttrc s.Per,/'e d tranEPort
Ntru acliviatea de cotectarea
sepratt a degeurllor da htntie,

metal, plar/llc tt sttcta dln
dcgeurile munlciPale

Cotectere seParat 8t tnnaqort
d*seufll pentru af,tlvna'be de

colec''lrc sapa,'r/|l, 2 attor Aqurl

Nr. ani
oomnact

Valoare
maxlma
oloftata
pentu

actMtatea &
colec'F,rc si
trenspott
deaeurl

mut lctpete
(d,taE

TVA)Canlllate
estimata
colectata
(tone/an)

Tarif 1
Valodre
anuala

Cantitate
estlmata
colectata
(tone/an)

f arfi 2
Valoare
dnuala

2 3.1x2 4 6=4x5 8=(3+6)x7

32.212 348,87 11.237,EW,U 51.333,6 211,29 11.U!t.|17,11 I 183.047.s80,67



lLlurd manull
dg baz!

l$rt rlt runuel ds
iatrs0nere

lLtura(
rDecanb Cur.Lt tlgoL Sltopll m€c.nlc S palat macrnlc

l|iGml.t !i
trlnaporLt

d..eurl
!tradalr

Aaoiral aL.dtl TOTAL

Ac{vi*.4
rret{rat
drarhl

<E Depozlta
t 3l CEC!

Valoait
tot la

codnacl

$pr.l&
rtrln
| (u.x
r0(D
np)

Tarlt
t-
rmha
rat
iti|n
u.l
alr
be.
lbcr
000
mp,

Suprrt
rl!
lltax&lr
r (u.x
t000
rnPl

T..il,a
$.tur.t
i'|aoull
de
bttrgtln6
tl
lhur00o
rnpl

Sup.a
tata
araxl
||ta
{u.$
1000
.nPl

larif

ltrt!
ftn
ma.il
nk
(leC'l
000
npl

guprr
t*.
maxl
|llN
{u.g
mp)

t.rf
s
Cut?
iat
dgol
c (lex
rtpl

Supr|
htr
tnarl
itr
{u.r
t0oo
inPl

Ttrf 7
Siropit
rlacatk
{|. rm
rnpl

c.ntt
tattt
mari

coh
tat!
(u-x
1000
mPl

T.rit I
.P.l*
t||.ca*g
(burm
mp,

T.dt 6,1
rp.Ft
tnooane
cu
altta.gan

lLVl000
mP)

Cand
lato
rmxi
|lra
cdac
a|'
(ton
,ml

Ta.|l

lncat
cat,
Eans
PorL
t
dalo
t|d
$trd
aL
(lcu
lonil

Supra
trL
mul
tm
{ux
1000
m9)

Irr{
10
Arplr
at
!trrd
al
(lcY
roq,
mp)

1 2 a t 6 E , 10 11 ,2 tt t1 t5 1A 17 l8 ,9 Nt
Q71t)+1,

'Valoarca coloanei I I esfe cabuhte ,UG 196/2N5, Anexa nr. 2, cu mdificerib

b) miturat, stropit, spalat ti intr4inere cii publice ln Municitiul Briila penlru suma de 83.105.572,16 lei (optzeci si trei de milioane o sura
cinci tnii cinci sute saptezeci si doi lei, 16) la care se daug; taxa pe valoare adaugata in valoere de 15.790.058,71 lei (cincisprezece milioan€ sapte sute
nouazeci de mii cincizeci si opt lei,71), confom tabelului de mai jos:

,i compbanle ulterioare:
4 9 1 8x(64, 96+ 8q=7 1 2 I 1 3leixgani=s. 7 03. so4lei

unde cheltuielile cu depozrtarea deseuilor stradale la depozitul Muchea(operatot existent) sunt in valoare de 64,961ei iona
Valoatea totala a ofertei noastte este 402.675.416,83 lei fara TVA, respec{iv 479.183.71S,03 lei cu TVA, reprezeritand valoarea cumulata a seruiciitor enuntale la
puncteb a) si b) de mai sus.

N€ angai*n sa menlinem acea$e ofeda vabb e pentru o duratA de 120 de zile (osuladouazecirtezile), respec{iv pini la data de 31t08!2A22, gi ea va ran€ne
obligatorie pentru noi 9i poate fi acc€ptata orband lnainte de expirarea perbadei de valabilitate.

Ne angajam ca, ln cazulln care oterta noasbg esle stiabilit; ca*igetoare, sd prestim serviciile lunar timp de 96 luni.

Pani h iocheierea 9i semnarea contraGtului de achizilie publkg aceastg oferte, lmpreune cu @municarea transmise de durnneavoastre, prin cere oferte noastra este
stabilitai cagtigatoare, vor constitui un conttact angEjant irfre noi.

Am lnleles gi consirntim c6, in cazul ln care oferta noastrd este stabiliti ca fiind cigtigatoare. sa constituim garantia de bune execulie in conformitate cu prevederile din
clocumentalia de atribuire.

lntelegem ca nu suntdi obligati sa acceptati oferta cu cel mai scAzut pre! sau orice ata oferta pe care o puteti primi.



AlStud de oferta de baza:

f] depunem oferta atemativA, ab cerei detalii sunt prezentate intr-un brmular de oferta separat, matcat in rnod chr "ahematfua";

[l nu depunem oferta a[emativa.

Asoci€Fea Societatea RER SUD S.A.-RER ECOLOCIC SERVICE S-F.L'-RER VEST S.A.

prin lider de asocierc Socictatea RER SUD S3.

Dir€ctor General.

Ec. Mocanu Liviu Mihai

- J._--'
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Anexa 1-Centralizator de tarife

Tarife pentru acitMatea de m6turat, stropit, spalal 9i tntrelinere cdi publice Municipiul Braila

Maturat manual
de baza

Tartf 3
Flea 9.3.

lei/ 1000
mp 19,57

Maturat manual
de intretinero

Tarff 1
Ftsa 9.1.

levlNO
mp 10,59

Maturat
mecanic(7luni/an)

farlt 5
Ftsa 9.5.

Ieil10o'0
mp

12,21

Cwatat rigola farit 6
F,sa 9,4,

leump 0,31

Stropit mecanic
Tefif 7

nsa 9.7.
lei/1@0

mp 7,63

Spalat mecanic
Tartf I

Flsa 9,8.
Lei/ 1000

mp
100,12

Spalat mecanic
cu deteryent

Tarlf I
Flsa
9.8.1

Lei/ 1@0
mp 116,07

lncarcdt si
tranWoftat

deseui stndale

Taril I
Hsa e .9,

Lei/ tond 79,14

Aspirat strcdal
Tartf l0

Flsa
9.10.

Loi/
1000mp

27,55

Eckuo otrr. Fg\rur"r0o-h O/O:G
dlqA.r^ ;{" A+&r6no

I

Denumhe act vltete
Donumtrc

ownttdftrtf
Unftrte de

mrr,ure
Tartf

Colecta|Ba separafE Si
transpottul sepant al
degeurilor menabrc Si al
degeurilor similare Wovenind
din activfiefi comerciale din
idustrie gi institutii, indusiv
fractii colectate se,E,rat, f*A
a aduce atingarc fluxului de
degeui de echipamente
electrice gi eledranice,
bdterii gi acumulatori-Flsa I

3
Cdectare separate

Si trcnspottul a
degeurilor de hedie,

metdl, Nastic Ai
sticld din daseuile

munblpale
Tartl 1-FIEa 9.1.

leiAona
348,87

214,29

Colectarc wpardte
git,.8,srynut
dctivitatea de

colectare a separate
a altor ttpui Tar|f 2-

Flsa 9.2

lel /tond



.u-M. definit pentru liecare tip de tadf conbrm fgei de date 9i centralizatorului de tarife

Anexa 1 la Formularul de oferH..' Linia de cheltu'reti cu sortar;a/tratarea/eliminarea degeurilor va fi prezentatl defalcat de

ore?i"nt pe tip le aaivitate, dupd caz, tn funclie- de tarifu. I pentru care est6 elabora6 figa de

tundamentari, fi ind precizatil fi cantitatea tratatd/eliminate'

NOTA:
b-trurt r. pe elemente de c+reltuieli din figa de fundamentare este orientativd 9i va fi adaptata

;;;$r;tetor, pentru activi1'fi specidca prezgntutui contract, luandu-se In calcul numai

iieiJ".nJrtri"ii 'aterente 
""rivitJtiiiespective, 

Pentru fiecare element de coswen1 va fi

iro"ni"ifn detaliu modul de calcul, insolit de documente justificative,. dace e8te. cazul (ex:

Facturi, contracte). Autoritatea ;tt;A;td va pute.a solicitl orice detalieri ale costurilor, etat

fi;;h;;;f",6li1iror car I ain iirtJi ruinizoritor indicali de acegtia, atat ln cursul evalulrii

obrielor, c6t 9i ln iursul executirii contractului'

se vor Tntocmi fige de fundamentaro pentru fiecafe--activitiate care face obiectul contractului

si fise de fundamentare pentru-f;;;; tarif obrtet. Figele de tundamentare a tarifelor vor sta

ti oiza stabilirii valorii totale a contrac'tului.

costurile de realizare a investiliilor propuse de Delegat se includ in tariful ofertst pentru

prestarea activitatii respective (rd' amortizare)'

odate cu Figa de tundamentar€ pentru stabllirea. tarifelor ta activiliitrte specifico serviciului de

salubrizare, operatorul ur pr"."it" ,ftl*o1u tehnico-economic' j;stificagv' ln cazul ln-care

;;;iili'd;"it;i"re t'ab-icfi"idtr, ios oe cheltuieti indirecte, predm si cota din

;f,;n"i;iit" g"ne'rate ar'e ,oci"eiii #' vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli'

pioportionariu ponder6a aceJiJiiitment in totai cheltuieli' Aceste cheltuieli vor fi eviden$ate

i'iL.iJ npj.it", Pentru aceste cheltuieli se precizeazd cheia de repartizare.a acestop pe

fiecare activitate. Pentru .n"fiui"iii" * repiraliile care depeqesc 10% din cheltuielile

materiate se va prezenta figa de fundament'iare a acestora'

costuri|ecampanii|ort'imestria|eabrentedegeuritorvo|uminoasegipericu|oasenuVorfi
;;1iil;&#r:i, ci vor n incrus]inio.iur totat oe cotectare a deleurilor municipale.

Tarife|e prezentate pentru activiElile de Transbr de |a |nsurltei, Depozilare qi .Sgjhre
t;;; $,t r;;iiru'e vaaeni;friinte t"rif" maximate estimat€ conform proieclului, fira a

se'ful fn ciicuf veniturile din variiarea reciclabi6lor 9i vor fi utilizate de ofertant la estimarea

tarifului final.
6rp] ltriOrir.. contractetor de delegare e..operefii-instalatiilor reatizate prin proiec't' tarifele

aprobate p€ntru operarea acestor in'itaralii vor fi folosite 
-pentru 

modificarea larifului final'

.i"ii^ Ciriii"rui 109/2007 Aliisi ;''"ild aprobarea Noimelor metodologice de.stabilire'

;i,;G; .", ,ooinc.re a tiririror pLniru activitilite speciffce serviciului de salubrizare a

localitillilor.

La calculul tariblor ofertate, operatorii economici vor $ne cont de informa$ile prezentate in

Fisa de date.

ln cazul ln care activittlile prezsntate ln oferb Ehnic' nu se regesesc Tn Figa de

i*l.t"nt t" 
" 

tarifelor' <irertd va fi considelate neconforml'

La realizarea Fisei de fundamentare a tarifelor, ofertantul ttebuie sa aiba in vedere costurile

;il;6dttt toate activitatile cuprinse in conract li caielul d€ sarcini'

Fi"t-.iJfiiJ ai tdOamentaie a tarifetor va fi Insotiti de documente, fi9e de tundamentare a

costurilor prezentate ln anexe separate' 
5

v



Pentru fiecare element de cost va fi prezentat ln delaliu modul de calcul (ex. tip utilaj'

consum orar, numar de ore de functionare, consum total; cabgorie de personal, salariu

lunar; tip analiza, numar probe pe an, cost analiza etc.),

Conform Ordinului '10512007 privind aprobarea Normelor metodologice de shbilire, ajustare

sau modificare a tariielor pentru activitstile specifice serviciului de salubrizare a localitililor,
ln cazul ln care operatorui desfegoarg 9i alte activiteti, cota de cheltuieli indirecte, precum 9i

cota din cheltuieliie generale ale societiltii se vor repartlza pe fiecare element de cheltuieli,
propo(ional cu ponderea acestui element ln total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate
ln anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeazd cheia de repartizare a acestora pe

fiecare activitate.

Penhu chelluielile cu munca vie se va prezenta o fi94 de fundamentare a nivelurilof cuprinse

in tarible propuse, care sA cuprinde totalitatea cheltuielilor cu munca vie - saladi directe,

indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal in concordantd cu organigrama. 
.-.

Costurile t6tale anuale si Costurile unitare vor fi calculate ca si costuri medii de operare
pentru toata duratra contractului. Calculele vor avea in vedere si acoperirea costurilor d€

investitii necesare in perioada de derulare a contractului.
Elementele de cost vor fi calculate pomind de la volumul activitatii anuale si vor fi exprimate

in leilan, respectiv leuu.il,, age cum sunt elo deflnlb, pentru fiecarc tarlf-ln parte, ln
Flgele de Fuirdamentarr tl Anaxa I la Formularul de ofertl - centrallzator de tarlfe.

Data compbgrii 2910912022
Operator economic,
Aiocierea RER SUD S.A. - RER ECOLOGTC SERVICE S.R.L. - RER VEST S.A prin lider de

asociere Soc, RER SUD S.A.
(semnitura autorizalA)

I
Y\--.,.)
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Zl: T0vRh.lnl.f,d
cvt 7449231 |
J1Ol57211993

Catre: AsociatiadeDezvoltarelntercomunitara,,ECODUNAREA"BRA|LA

Referitor: Adresa nr. 490114.07,2022

Subscrisa Asocierea RER, constituita conform Acord de asociere N, l2ll3/04.12.2020,

prin liderul de asociere RER SUD S,A., fata de adresa mai sus mentionata, prin prezenta va

aducem la cunostinta ca, asa cum am pfecizat si in adresa noastra anterioara nr.

7097 /05.O7 .2022, este absolut necesara inlocuirea unor utllaje din oferta initiala depusa in anul

2020, cu unele actuale, avand in vedere diferenta de timp de doi ani care a trecut de la

depunerea ofertei pana la finalizarea procedurii de atribuire si intarzierile foarte mari la

termenele de livrare a utilajelor, intarziericauzate de situatia economica internationala care nu

putea fi anticipata.

Dupa cum ne-au comunicat furnirorii de utilaje cu care Asocierea a incheiat

antecontracte sau precontncte de vanzare-cumparare {ce au stat la baza elaborarii ofertei

tehnice sia celei{inanciarel, livrarea unora dintre echipamentelor incluse ln oferta Initlala nu

mai este poslblla Intr-un termen care sa asigure erecutarea contractului potrivit ofertei

depuse,

Conform solicitarii dumneavoastra, prezentam mai ios tabelul in care detaliem

echipamentele ce necesita a fi inlocuite fata de planul de investii initial:
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Oferta inltiala actualit3ta

Cost Cort total
EURO/brc €URO

97,000 c0 5,238,010.00

cvt 744923 t / )10/57211995

Echipament Echipament

COMPACTOR

15 lvlc / FORD 1833
UL

Situatia actuala

Nr. Cost

. 8uc. eURO/buc

?4 r 97,000.00

Cost total
EUEO

2,328,000.00

2,220,000.c0

1,150,0C0.00

Oferta ihltiala

Nr. Cost Cost total
gu.. EURO/buc EURO

COMPACICR
15 MC / FORO

1833 DC

51 79,000.00 4,266,000 00

/ FORD TRUCKS

coMpAcToR 22MC

AUTOSPFCIALA

MUITIFUNCTION-
ALA COMPACTOR

CU SPALARE CON-
TA'NERE SI

PUB€LE / FORD

rRucKs

COMPACTOR

22MC / FORD

eurosprc,nLo
M U T] IfU N CTIO N.
ALA COMPACTOR

cu SPAIARI cor'l-
TAINTRE SIPUBITT

135.800.00 2?1,600.00

112,500.00. 450,@0.00

11?,500.00 :2s,000.00

119,800.C0 239,600.00 135,800.00 271,600.0CI

97,500.00 390,000.0c 112,50C.0C 450,000.00
/ FORD

COMPACIOR 22MC

/ FORD (sticla)
4

5

6

COMPACIOR
22MC / FORO {si;
cra j
ABZITKlPPER

'VECO 
FUTURA 8

CANTAR MOBlI
WWs RF

97.500-00 195,000.04i

82,900.00 82,900.00

11,160.00 66.960.00

112,s00.00 225,000.00

125,s50.00 125.5s0.00

CANIAR MOBiT

- -.ii. i:rr.:r,'- , .r, :

... .i ::. 99,800.00

'.- : i, 15,922.00

186.00C.00

is,922.00 95,532.00
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COMPACTOR 8
MC / |SUZU

4HK1E6d

CISIERNA SOOOL

FORD 1833 DC

crST€RNA 9000r
FORD 1833 DC

AUTO-
10 MAIUMTOARI6 1 115,000.00

MC

I

1 69,900.00

61,200.00

942@.00

69,900.00

162,400.00

94,200.00

85.400.00

117,900.00

117,900.00

85,400.00

235,800.00

117,900.00

147,800.00

CTSTERNA SOOO L

FORD 1833 DC

crsrERNA 9000 L

FORD 1833 DC

| ,:,

117.900.00

117,900.00

75,800.00

235,800.00

117,900.00

166,900.00

AUTO-

MAIURATOART 4
MC €RDEMLI

ASPIMTOARE Pl

- FRUNZE

ABROLLKIPPER

IVECO TRAKKER

. AD3qgJ11_ ..
TOTAI

88,s00.00 r03,s00.00 103.500.00

115,000.00

61,500.O0

315,800.00

147.800.00

. t',:' :

ASPIRAIOARE PT

FRUNZE

1 88,500.00

6 10,250.00

2 157,900.00

-;t,r;r;o - 
7o,ss2 oo

226,970.00 453,940.00

I| 6,14r,760.8 TOTAL 7,62t,Ct4.(xt

'' ''.:.,,.. . 2 . .:.. ,,. 280,0m-00

: TOTAL i i 18,009,57400
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Preturile actualizate pentru utilajele ofertate initial sunt prezentate anexat

(Adreso/oferto nr. fi270/29.09.2022 - Aic Trucks, Adresa/ofertd nr. 140/03.08.2022 - Dutch

Truck Setvices).

Explicatii utilaje po tiile 7,5,73 /tobel

In oferta am avut in vedere achizitia utilajelor specificate in anexa precontractului de

vanzare-cumpa rare incheiat cu AIC Trucks S.R.L. nr, AAICT 186/07.12,2020.

Prin adresa nr. 6503/21.05.2022, liderul asocierii RER Sud 5.A., a comunicat AIC Trucks

S.R,L. ca Asocierea RER este castigatoare a proceduriiorganizate pentrujudetul Braila si a cerut

informatii cu privire la termenul de livrare a bunurilor care fac obiectul precontractului mai sus

amintit. Anexor odreso 6503/21.06.2a22 catre AIC Trucks,

Avand in vedere discutiile telefonice cu furnizorul Dutch Trucks Services 5RL, din care a

reiesit faptul ca acesta nu poate livra in termen utilajele ce au facut obiectul precontractului de

va nzare-cumparare, prin aceeasi adresa s-a cerut furnizorului AIC Trucks sa analizeze si

posibilitatea livrarii a doua utilaje abrollkipper cu macara si a unui utilai abzetkipper

(autospeciafa transport containere) (pp4lllglsiJS$ilgbd).

Prin adresa nr. 375/73.06.2022, Alc Trucks S.R. L. a raspuns ca ne poate livra, in perioada

de mobilizare specificata, doar o parte din numarul de utilaje care fac obiectul precontractului

de vanzare-cumparare si anume, doar 24 din cele 54 de Compactoare de 15 mc, aceasta situatie

fiind cauzata de intarzierile foarte mari la termenele de livrare a componentelor pentru

fabricarea utilajelor, ca urmare a situatiei economice internationale care nu putea fi anticipata

de furnizori si de Asocierea RER la data incheierii antecontractelor si a depunerii ofertei. Anexof

odresa de raspuns nr. 375/23.06.2022 de la AIC Trucks.

Totodata, AIC Trucks S.R.L. ne-a comunicat disponibilitatea de a livra cele doua utilaje

abrollkipper cu macara si utilajul abzetkipper (ppilnle5-Ell,UliBsM). Anexot fisele tehnice.
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Toate cererile de utilaje catre AIC Trucks S.R.t, au fost finalizate prin incheierea si

semnarea contractului de vanrare-cumparare AICT 09O/30.06,?;022, (Anexatl

Explicotli utllaje pozftiile 1,5,7,73 / tobel

Avand in vedere imposibilitatea AIC Trucks s.ft,!, de a livra in termen o parte din utilaie,

ne-am adresat cu cerere de oferta nr. 6551/22.06,2022, catre Dutch Trucks Services S.R,L. (cu

care Asocierea incheiase antecontract de vanzare - cumparare A DTS PH N 036/09,12.2020),

prin care s-a cerut analizarea disponibilitatii de a livra in termenul perioadei de mobilizare, atat

a utilajelor care fac obiectul antecontractului mai sus amintit, cat si a unui numar de 30

autospeciale compactoare de 18 mc, din care 20 cu sistem de cantarire montat pe sasiu, dar si

a unei autospeciafe compactoare de 8 mc. Anexat adrcsa nr. 6551/22,06,2022 catre Dutch

Truck Services.

Prin adresa 7O7 /23,06.2022, Dutch Trucks Services S.R.[. ne-au comunicat ca nu pot

livra la termenuf solicitat, in perioada de mobilizare, utilajelele k ezJ!!!k5, L3/tqbell carc fac

obiectul antecontractului, Din discutlile cu Dutch Trucks Services S.R.L. intelegem ca motivul

pentru care utilajele nu pot fi livrate la termen tine tot de situatia economica internationala,

care a condus la intarzieri semnificative in livrarea componentelor. Anexst adreso nr.

107/23.06.2022 de lo outch Truck Servlces.

ca alternativa, ne-am asigurat ca aceste utilale pot fi llvrate In schimb de AIC Tru€k

S.R.L,, conform corespondentei mentionate anterlor.

Prin acelasl raspuns, Dutch Trucks Services S.R.L. ne-au transmis ca pot livra in termenul

solicitat un numar de 30 autospeciale compactoare de 18 mc (din care 20 cu cantar montat pe

sasiu) si 1 autospeciala compactoare de I mc (pe4t!!!sJ,J.Lqb9!), in incercarea noastra de a

acoperi deficitul de livrare al com pactoarelor de 15 mc din contractul cu AIC Trucks SRL. Anexom

fisele tehnice ole autoaunoierelor lveco de 78 mc si de 8 mc,

Toate cererile de utilaje catre Dutch Trucks Services 5.R.1. au fost finalizate prin

incheierea si semnarea contractului de vanza re-cumparare DTS PH N OZIl23,06.ZO22.
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Explicotii utiloje pozitia t0, tI / tohel

Avand in vedere imposibilitatea Alc rrucks s.R.L. de a livra in termen o parte din utila.ie, ne-am

adresat cu adresa nr.6601./23,06.2022 catre societatea crE solution-utilaje specializate s,R.t,,

prin care s-a cerut furnizarea a 2 utilaje de maturat mecanic ap-eldtl,le lL slj%tobe , Anexdt

odreso nr. 6601/2j.06.2022 cate CTE Solution si fisete tehnice.

cererea s-a finalizat prin incheierea si semnarea contractelor de vanzare-cumpara re/leasing

financiar nr. 72539 si 72540/26.09.2022. (Anexotd.

Decizia de a ne adresa celorlalti furnizori de utilaje s-a bazat pe

imposibilitatea furnizorilor initiali de a livra utilajele in termen si pe necesitatea

de a procura utilajele in termenul perioadei de mobilizare, astfel incat Asocierea

RER sa poata puna in aplicare ordinul de incepere a contractului.

In sustinere atasam si dovezile suplimentare, respectiv adresele: nr.

511120.09.2022 emisa de Alc rrucks s.R.L, ca unic importator si distribuitor in Romania

pentru utilajefe Ford, adresa n .ft9l27.O9,2OZA emisa de Dutch Truck Services S,R.L. ca

distribuitor pentru utilajele tveco precum si adresa emisa de importatorul lveco Romania,

utilajele care vor fi livrate de Dutch Trucks services s.R.L. si de crE solution-utilaje

Specializare s.R.L. au caracteristici tehnice superioare utilajelor prezentate in oferta t€hnica,

astfel incat capacitatea de realizare a activitatilor asumate de Asocierea RER orin oferta nu este

afectata, ci chiar este influentata pozitiv, atat din punct de vedere al utilitatii lor (de ex:

capacitate de transport suplimentara, in totalcu 90 mc in plus) cat si in ceea ce priveste valorile

de poluare fonica si emisii de esapament. In concret, va prezentam principalele diferente

(conform fiselor tehnice ale utilajelor) intre categoriile de utilaje dln oferta/inlocuite:

./\ :'.x',-,.
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1, Compactor Ford 15 mc/lveco 18 mc (punctul 1 din tabelul cu investitiile);

C a pacitate col ecta rc mc/ u n it ate

caracteristlci Ford lvsco

Mc/unitate 15 t 8

Nr. Unitati 30 30

Totaf Mc 450 540

* Capacitate cuva 1.5 mc 2.0 mc
(capac colector )

+'| Pereti laterali forma convexa, fara ranfor- ionstructie din placi de otel,
suprastructura sari/profile verticale). rezistente la torsiune,

ranforsari/orofileverticale). ranforsata la exterior cu
proRle sudate

* Dupa incarcarea la capacitate maxima a masinii, aceasta mal poate tra nsporta/inca rca 2.0
mc in cuva/ capac colector,
*+ Din experienta proprie, exploatarea suprastructurilor fara ranforsari, duce la lucrari de

mentenanta costisitoare si de durata (refacere perete suprastructura, pardoseala).

Nivetde zg;mt;i

cvt 7 449237 I
t1ol57 2/1995

Ford lve€o

ln 90 87
stationar€

ln deplasare 78 74

Emisli de esapoment
' - Ford lveco

CO mg/kwh 115.19 0.307

NOx 83.49 L5L.674

NH3 5.2 0.288

Particule 3.26 1.507
(masa)

Particule (nr 1 
: 5.68 0.274

Alte aspecte comparative compactor lveco/Ford:

- Motorizarea lveco Eurocargo 190E25, capacitate cilindrica 6,7 litri vs 9litri Ford,

conduce la un consum de carburant mai mic raportat la cantitatea de mc colectali, emisii noxe

mai reduse;

I.
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- Caroserie lveco 18 mc Vs 15 mc Ford, genereaza o capacitate de incarcare

sporita, la o singura trecere se poate colecta mai mult deseu, rezultand consumuri mai mici de

combustibil raportat la mc colectat, emisii de noxe scazute;

Chiar daci maginile vor avea capacitate de incircare mai mare, consumul de carburant

va fi cel asumat prln oferta llnanciaril,

Mentionam ca nu va fi modlficat consumul de combustibil pe ora din fisa de tarif; se

va mentine nivelul costurilor (intretinere, reparatii, piese de schimb) conform ofertei

Initlale depuse.

- Cutie viteze robotizata la lveco vs cutie manualala Ford, conduce la un consum

de combustibil adecvat, emisii noxe mai reduse, costuri mentenanta reduse (uzura ambreiaj in

cazul utilizarii necorespunzatoare a cutiei manuale);

- Sistem de tratare a gazelor arse TECTOR 7 EURO Vl step E, utilizat in exclusivi-

tate de IVECO, prezinta urmatoarele avantaje:

a) Combustie fird EGR pentru performanle maxime, asigurand o putere de clasi

superioard /capacitatea motorului: + 5% vs. motoarele concurenlilor;

b) FIri regenerare fortata a DPF, in cazul utilizarii aplicatii urbane filrele DPF se

colmateaza frecvent necesitand regenerare fortata (consum combustibil in plus, emlsii noxe

mai mari)j motorul lveco Tector 7 utilizeaza solutia regenerarii pasive a OPF, din acest motiv

este acceptat fara restrictii la aplicatii ADR, rafinarii, aeroporturi samd;

c) NOI LIMITE NOx OBD - gafantate fara EGR

d) Cost de utilizare redus avand cea mai buni fiabilitatea din clasa sa.

2. Abzetkipper lveco/Abzetkipper Ford (punctul 5 din tabel investitii):

Date tehnice

Abzetkipper lveco Futura 8 Abzetkipper FordCa ra cteristlc i

MMA

Timp de incarcare
(sec)

Timp de descarcare
(sec)

14000

Lipsa date tehnice

Lipsa date tehnice

19000

40-44

40
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3. Automaturatori Ford-Frdemli/Renault- Faun Viajet, Schmidt-CIeango (punctele 10 gi

l1 din tabel investitii)

Caracteristlcl Ford-Erdemli 7 mc Renault - Faun Viaiet 6RL

Sarcina utila (kg ) 11367 11050

Capacitate buncar 7 6
nominal ( mc )

Latime de maturare ( Lipsa informatii tehnice 2500
mm)

Bazin de umectare Lipsa informatii tehnice 1900

Caracteristicl Erdemll2.l mc Schmidt Cleango 500

Sarcina utila (kg ) 1200 6000

capacitate buncar 2,1 4
nominal (mc )

Viteza de depfasare in 10 72

lucru ( km/h )

Latime de maturare (

mm)

Tambur cu furtun si Lungime 10 m Lungime 25 m

685

lance

gazin umectare (litri )

Mentionam ca nu va fi modiflcat consumul de combustibil pe ora din fisa de tarif ; se

va mentine nivelul costurilor {intretinere, reparatil, piese de schimbl conform ofertei

initiale depuse.

4. Aspirator pentru frunze Mamut/Clean Vac {pozitia 12 din tabel investitii):

Cdrade stlcl telqi9e pqlyrclpgle

Mamut Cleanvac ST

caoacitate z4o 1;:t
container (litri)

2300 3s00
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Caracteristicl

klMA ( kg )

Gralfer

Sistem deschidere
clopot

clt 7449237 /
Jlotsl 2lr99s

,- . .tov8h.ht.n=d

Autonomie
acumulator

11 Pana

ore
la 12Pana la

ore

5. Abrollkipper tveco/Ford (punctul 13 din tabel investit;i):

Abrollklper lveco AD380T41

26000

X

Da

Abrollkiper Ford cu macara

lannn

Expllcatll dsplratoore strodole-pozltlo l2/tobel

In oferta initiala, am prevazut conform contract de vanzare-cumparare nr.

420/08.12.2020 incheiat cu Komarom Trade invest sRL, achizitia a 6 aspiratoare stradale

Mamut Electric.

Prin adresa nr. 232/22.09.7O22, furnizorul ne comunica ca acest tip de aspirator nu mai

face parte din oferta producatorului si implicit echipamentul a devenit indisponibil si in oferta

lor. In consecinta ne-a fost transmisa o oferta pentru un aspirator similar, cleanvac sr 240 B,

cu caracteristici tehnice superioare fata de cel din oferta Initiala din 07.12,2020. Anexot

odreso/oJerto nr. 232/22.09.2022 de lo furnizorul Komorom, fiso tehnica pentru ospirdtorul

Cleonvoc ST 240 B precum si focturo de ovons nr, KO1_874/27,09,2022.

Expl icotii sistem de contarire-pozitlo 6/tabel

Cu privire la modificarea propusa a sistemului de cantarire (peztt!9-S/tobgl va

comuntcam:

-ln data de 04,12.2020 s-a incheiat contractul de furnizare nr.18, cu vanzatorul S.C.WMS

Scales Technology S.R.L., pentru achizitia a 6(sase) platforme pentru cantarire;

-Prin adresa nr. 6447 din data de 21.06,2022, RER Sud S.A. anunta castigarea procedurii

de licitatie si solicita livra rea bun urilor care fac obiectul contractului mai sus am intit in oerioada

10
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de mobif izare, 6 luni de la data semnarii contractului, 07,O6,2022; Anexdt odreso M.

6447/21.06.2022.

-Prin adresa 37 /23.06.2022,5.C, WMS Scales Technology S.R.L., raspunde ca nu poate

livra in perioada de mobilizare numarul de instalatii mobile de cantarire, dar poate sa ne puna

la dispozitie doar o slngura instalatie care este disponibila pe stoc;

Aceasta platforma de cantadre va fi folosita in cadrul campaniilor de colectare

trimestriala a deseurilor volumlnoase (pentru utilajele tlp abrollkipper) si periculoase, pentru

determinarea cantitatilor colectate din flecare UAT, Anexot ddresd nr. 37/23.06.2022 de lo

WMS Scoles Technology.

-ln data de 02.09.2022, achizitia s-a concretizat prin incheierea contractului de furnizare

N . 40/02.09.2022. (Anexat).

Avand in vedere imposibilitatea livrarii de platforme mobile de cantarire de catre s.c.

WMS Scales Technology 5.R,1., am fost nevoiti sa ne adresam altor furnizoli de sisteme de

cantarire.

Astfel, am identificat la furnizorul de utilaie lveco (Dutch Truck Services) disponibilitatea

livrariide sisteme de cantarire marca Dimma, montate dln fabrlca pe saslul autogunolerelor.

Aceste sisteme de sisteme de cantarire sunt deja montate si functioneaza pe

autospeciale ale unor societati de salubrizare din Romania. Conform ofertei, sistemul de

cantarire respectiv este produs in conformitate cu Directiva Europeana 2009/23/CE cu referire

la olML R76 - 1 Ed 2006, Anexat fisa tehnico o sistemului de contotire Dimmo,

Pe de alta parte, in cadrul sedintei de de la sediul ADI Eco Dunarea, din data de

2A,06.2A22, in care s-au cerut informatii cu privire la etapele perioadei de mobilizare, unul

dintre subiecte a fost, conform caietului de sarcini, lmplementarea lnstrumsntului economic

,,ploteste pentru cat arunci"; propunerea din partea ADt Fco Dunarea a fost implementarea

pilot a acestui instrument economic pentru orasele lnsuratei si Faurei, Asocierea RER urmand

sa vina cu o propunere de aplicare a acestui instrument economic, bazat pe volum si frecventa,

iar acest sistem de cantarire este compatibil cu sistemul RIFD de identificare a recipientelor de

colectare care va trebui instalat pe autogunoiere pentru implementarea acestui instrument.

ll
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cererea s-a flnalizat prin incheierea si semnarea contractului de vanzare-cumDarare nr

DTS PH N 021/23.06.2022la care am facut referire anterior.

Referitor la anularea comenzil pentru cosurlstradale, despre care intelegem ca nu mal

3unt necesare. va Informam ca pentru moment Asocierea RER a transmis furnizorului decizia

de anulare a comenzii.

ln consecinta, consideram ca siaceasta modificare trebuie inclusa in modificarile anexei

7 la contract -Plan de investitii, actualizata.

Avand in vedere justificarile detaliate pe care vi le-am expus maisus pentru inlocuirea

unor utilaje din oferta initiala, actiune impusa de situatia economica internationala care nu

putea fi anticipata de dealerii de echipamente si de Asocierea RER la data Incheierii

antecontractelor si a depunerii ofertei, ne adresam dumneavoastra in calitate de autoritate

contractanta, in numele si p€ seama membrilor sai, sa sustineti, sa aprobati si sa includeti noul

plan de investitii, prin act aditionel la contractul de delegare, semnat de toate pdrlile.

In sustinerea solicitarii noastre, va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 221 alin. (1),

llt e) si alin. (7) al aceluiasi anicol din Legea 98/2016, conform cu care, contractele de achizilie

publicd pot fi modificate, fdri organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cAnd

modificdrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale.

Astfel, Legea 98/2015 defineste modificarea substantlala de contract ca fiind cel putin

una din urmatoarele situatii:

i) modificoreo introduce condilii cote, dacd or fi fost incluse in proceclura de otribuhe
iniliold, or li permis seleclio oltor candidoli decdt cei selectali tnilial sou acceptorea
unei olte oferte decdt ceo dcceptatd iniliol sou dt fi atros Si olli porticiponli lo
procedu ro de atribuire,
Va rugam sa observati ca nu ne regasim in aceasta situatie intrucat, modificarile

prezentate tin de situatia faptica determinata de diferenta in timp data de

momentul depunerii ofertelor (anul 2020) si momentul achizitiilor din planul de

investitii ca urmare a atribuirii contractului (anul 20221, cand, o parte a elementelor

din planul de investitii, nemaiexistand pe piata doi ani mai tarziu, au fost inlocuite

cu unele similare dar actuale, iar elementele noi achizitionate nu puteau fi incluse in

procedura de atribuire initiala ele neexistand la nivelul anului 2020. Niciuna dintre

situatiile de mai sus nu puteau fi anticipate/prevazute la momentul depunerii

ofertelor

n
l!ffi;", FoL& 8'.
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Totodata, nu se poate considera ca modificarile prezentate mai sus ar fi atrassi alti
participanti la procedura de atribuire cata vreme acestea nu puteau fi prevazute ra

acel moment.

l>t motlificareo schimbo echiribrul economic al controctului de ochizilie
p u blicd/dcotdu lu i- cadru in lovoarea contractqntului intr-un mod care nLt a fostprevdzut in contrcctul de ochizilie publicd/dcordul-codru initriol.
Nici aceasta conditie nu este indeprinita intrucat echiribrul economic contractuar nu

se schimba in favoarea contractantului ci dimpotriva, echilibrul economic al

contractului se schimba in favoarea autoritatii contractante care va beneficia de

vehicule tot noi dar cu tehnologie mai avansata cu doi ani (fata de tehnologia

disponibila la momentul ofertarii).

c) modificuea extinde in mod considerobit obiectul contrdctului de
pu bl i c d/aco r d u I u i -c o d ru ;

ochizitie

Niciuna dintre modificarile propuse de noi nu au legatura cu extinderea obiectului

contractului.

d) un nou controctont inrocuiette controctdntur iniiot, in drte cdzuri decar cere
prevclzute lo olin. (L) lit. d)
Nici aceasta conditie nu face obiectul modificarilor in discutie.

Va atasam propunerea noastra pentru anexa 7- plan de Investitli - actualirata, la

contractul de delegare nr, 350/07.06,202?,

Cu stima,

Asocierea RER, prin liderul de asociere RER SUD S.A.

Director General,

Mocanu Liviu Mihai
I

I5



Dutch Truck Services SRL
CUIt 33427f49; Atrlbut fiscat: RO
Nr. Reg. Coln.r JO3 /97r 12014
rBAN; RO198ACX0000001033851001
Unlcredlt'nrlac Bank, pitesd
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SERVICES S.R.L.

Sediu Soeial: St ada Depozttebr 20A,
pibsti 110139

Judet ArgEs
Tel€fqtl +40 34A 457 247

Fax: +4O

iDi..)ar.d ll
I rilTF r rtE

J40 ,JA
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Attn Dlui. Director Liviu Mocanu Datat 27.O9.2022

Nr. pagini: 1

Referinta! Adresa nr. 1,O7 [ 2}.06.2022

Prin prezenta, dorim sa va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:

termenele de livrare pentru utilajele solicitate, Tn completarea raspunsului nr.
107123,06.2022, dupa cum urmeaza:

- Termenul de livrare pentru tipurile de auto$asie solicitate este de minim 10
luni (conform adresa importatorului IVECO anexate);- La acest termen se adaugi termenul de montare a suprastructurii, de
minim 2 luni de la soskea gasiului tn locafia carosierului.

Luand in considerare aceste aspecte, termenul de livrare pentru utilajele
solicitate:
- 2 utilaje IVECO Trackker 6x4, T-WAy 380T41 (model'anterior Trakker
AD380T4'| inlocuit in productie de noul model T-Way 380T41), carosat cu carlig
hidraulic pentru incircarea/descarcarea containerelor, macari hidraulici pentri
contalnere clopot gi polip hidraulic incircare de$euri;

FUTURA 8);

este de minim 12 luni.

Cu deosebita stima
Gabriel Stanciu

SRL

SERVICES IUCCO



TUHCO

Catre , RER SUD , RO 7449237

Bucuresti,23.09.ZO22

Prin prezenta, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca urmatoarele tipuri de autosasie:

- IVECO T-WAY 380T41
- rvEco x-wAY 300x462
- IVECO EUROCARGO 140E21

au in acest moment, datorita problemelor cauzate de lipsa componentelor, un termen estimativ de
iesire din fabricatie de 9 luni,
La acest termen se adauga un timp mediu de transport de 1 luna. in functie de disponibilitatea
transoortatorilor.

Cu stim5,
lveco Romania

t'1' ';'::li:\;:t 
'

i, i rveco il

1. n*t'o^1- t
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Sr,Cinrinulul5{ -077107, Sat Manohche, Glina, llfoy, Romanta
)401 | | 60u t7 .07 .2006
RO r885813{
RO 62 BACX 000000 t06286700 |

IVECO"GROUP
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Nr.232 /72.09,2022

Catre: S.C. RER SUD

ln atentia dl. Cornel Ristoscu

INFORMARE ACTUATIZARE OFERTA

Stimati Domni,

Prin orezenta adresa va informam ca oferta transmisa catre Dumneavoastra in data de

07,LZ.IO2O (referitor la aspirator stradal electric MAMUT) nu mai este valabila'

Intrucat acest echipament nu mai face parte din ofera producatorului, implicit echipamentul a

devenit indisponibil si in oferta noastra.

Echipamentul a fost inlocuit in potofoliul nostru cu aspiratorul stradal electric CTEANVAC ST

2408, pentru care regasiti atasat pliantul de prezentare cu toate datele tehnice'

Pret lista aspirator stradal electric CLEANVAC ST 2408: 13.920,00 EURo/buc

Discount comercial pentru comanda ferma de 6 bucati: -15% din pretul de mai sus

Pret final: 11.832,00 Euro/buc"

Preturile nu includ TVA.

Conditii de plata: 30% avans, TOo/o inainte de livrare cu OP.

Termen de garantie: 12 luni

Termen de livrare: maxim 60 de zile de la data comenzii ferme si plata avansului.

Va stam la dispozitie pentru onorarea comenzii Dumneavoastra.

SC KOMAROM TRADE INVEST SRL

Sorin Mateescu

Director General

ti r' /,/ t'"" . '
i/tiL\i

Komarom Trade lnvest SRL I Bucureqti, Calea Giulegti, nr. 509C' sector 6, cod po9tal 060272
Tel:0741 246 537 I Tel: 0744 312 445 | Website: www.komarom'ro I E-mail: office@komarom'to
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Nt.3't 6\ 23.06.2022

catru;S.C RER SIID S.ABuziu

Referitor la .adresd dumneavoastrd w. 6447 /21 .06,2022 - contactul de fumizare nr.

18104J22020 ce are ca obiect livrarea unrli nuni[r de 6 inqtalatii mobile de c[ntirire a

vehiculeior cod WWSEI5TRI'-6 + 3590EJKRRE * 3 +.USBEGTKR + USBIq

PreVinstalatie: 14189 EIIR+TVA, vd aducem la cunogtin{i fapt.ul oI qutem ofog
solicitarba durineavoasftr de livrare ln termenul solicitat doar pentru I lnetolo$e

mobill de cAntXrire (conform specificagiilor din.figa tehniod anexati la bootacQ.

Peatnr celelate:S instalafii, la aoest morneut nu avgm o estimare de timp pentu a ne

putea lua un angaj arnent do livrare viitoare.

VSmullumim,

Sencriat: Iacob Oroian

Fugctia: Ad(linistratbr

-ffiSm,$*Y*

s.dlil ,o.lal:

Fagolu lcrjj, 54, ooluui. Isiq Judlail Clujt
cod toBtil 4trn21; Roralni!

ror:::llt?3ilUlii-i

E Eiil : 01i}.$49s@s!lde:e!i\lsrc*i+drnic.{o

BmalI vmnomntqr'ft ,naittro]o

?u[dt ilE lucru:

slr, Viduh! 1loo, Flotc$ti, Judctul cluj,
cod postrl 40?280; tumaDia

rer:13).?lt ?i?tx 
'
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XAIS SCA',ES TECHNOLOCY 6RL

Cod Uijc d! lDregkdF: Ro 3 58982i 3;

Nr, d! ordilo ttsistU c-oltlrtulul J1225D011

bocrTraorilvurid;. 
'
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AIC TRUCKS S,R,L.

il lj';jjli; ji#,. / os.os.2017

Cdpir.l soctatj 6.1A4.290 RON

l3i33i313333333i3lgt8t: . t?t
Unlcr€dit - Sucufsala luliu Maniu

$i.;I;t! t.,,.il (,:: i,(
'f

Sedlu Socrat: S.tChiajna, Comuna ChiaJna,
rrftroa tara, nr. 1_7, Judetu tfov

ToUFax: +40 21 202 6000
+40 741 84 1000

EmalL offlce@cenn.com
$/ww.ceflntrucks.com

ffi
Nr. inregistrare Nr.6tg/2O.Og.ZO2Z

Catre:
SC RER SUD SA
Buziu, b-dul Unirii nr. g2, Canier Independentei

Stimati Domni,

In regatura cu adresa dumneavoastrE nr. 6503/21.06.2022, cu referire ra precontractur de v6nzare _cumparare nr- Mlcr 186/07.72.2020, prin prezenta, noi Alc-TRUCKS S.R.L., In calitate de untcimportator si distribuitor vehrcure Ford rruck In nor.ni", a-,,n sa va informam ca, datoritainterzierilor foarte mari ra termenere. de rivrare a aorpon"niaro,- pentru fabricarea vehicureror,termenele de livrare pentru anumite vehicule sunt urmatoarele:

Denumire vehicul/autoipeciaU {categorie/marca) Termen de livrare

15 m3 FORD Trucks
Automaturatoarg 7 m3 Ford Trucrc
Maturatoare compacta 2.1 ma

ctor 8m3 lsuzu

l\4entionam ca intarzierea se datoreaza blocajului
componente esentiale In realizarea vehiculelor, blocajul
cat si razboiului din Ucraina.

Cu stima,
Va mu ltumesc,

Alc TRUCKS S,R.t.

in aprovizionarea fabricii producatoare cu
fiind datorat atat conjuncturii post-pandemie



aIc TRUCXS 5.R.t-,
Nr, Reg, Com.: J23l2047l05.05.2017
C.l.F,r RO35125153
clDlt.l soct.l: 6,!84.290 RoN
RO3984CX0000001279194002 - RON
Ro128ACX0000001279194003 - EUR
unlcredlt - sucursala Iullu M3nlu

Scdlu Soclalr Sat Chl.rna, Comuna Chrarna.
Str.d! It.ll., nr. 1-7, Judetuttttbv

T€vF.xr +40 21 202 6000
r40 741 84 lO00

Emall: ofilcaocelln.con
wvrw.caflntrucks,com

i i.r,, llt, ": I '"'" li rir ',,,, ir

r' ' i: l-!

Nr. inreglstrare 375 /23,06.2022

Catre:

SC RER SUD SA

Buz5u, b-dul Unlril nr.82, Canier Independentei

Stimatl Domni,

Rdspuns la adresa dumneavoastri nr. 6503/21.06.2022, cu referire la precontractul de v€nzare -
cumpirare nr. AAICT 786/07.72.2020, vi informim ce putem da curs solicitiril dumneavoastrd, cu
lncadrare a termenului de livrare in perioada de mobilizare specificate, pentru urmStoarele utilaje:

Aceasti situatie este datorati interzierilor foarte mari la termenele de livrare a componenteior pentru
,cv rcr cc q!,rojrrur,

Cu consideralie,

Cu stima,
Va multumesc,

AIC TRUCKS S.R.t.

Nr. crt Denu mire vehicul/autospeciali (categorie/marca) Nr. buc Termen de llvrare

1 Comoactor 15 mc FORD Trucks 24 Nolembrle 2022

2 LOmOaCtOr 22 mC FUKU tTUCKS 4 Noiembrie 2022
3 Compactor 22 mc FORD Trucks {Dentru sticle} Noiembrie 2022
4 Compactor FORD Trucks (cu spilttor pentru recipienti) 2 Nolembrle 2022
5 Cisterni FORD Trucks 3 Noiembrie 2022
6 AbrollkloDer FORD Trucks cu macara ') Noiembrie 2022
7 Abzetkipper / autospeciala transport containere Ford Trucks 1 Noiembrie 2022
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CATRE,
S.C RER SUD S.A

Sediu Soclat: Strada Depozftetor 2OA,

**0.,ffi1$'r1i#S,,,ffiff,
Fax; +4O 348 4S7 Z4S

_-. ' .j ;RUCK SEFyicTSnt:
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Buzau , b-dul Unirii, ur g2, Cartier Independentei

Raspuns Ia adress dumneavoastra nr. 6551 122,06,2022, si cu referire la
fi"JllTfl*::ffiffi:H"rare rr'A nrs pH N djiTos.r2.zriid;, hi";"'
perioadaa;i,rlji"l"lf"ilTffi :.i:.iil;ffjil:j"?ffi Ji"f "ouiu;a'u"i*"r"

Nu putem livra in termenul soricitat de dumneavoastra cele 2 ut'aje abro'ldpper cumacara , precum si o autospeciala t"uorport 
"oituio..l i-'

Cu consideratie,

vehicuVautospeciala(categorien/m arca)

Compactor lB m; Ive;(c;ca;ta;r
sasiu)

SC Dutch

DUTCH TRUCK SERVtcEs



ADI "ECO DUNAREA" Braila

Nr......,..,...,.........

Anexa l
Asocierea RER

Nr.,....,.,.......

ACT ADITIONAL nr. I la

"Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport deseuri municipale in judetul
Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in municipiul Braila",

nr.360/07.06.2022

Plrfile contractante

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO DUNAREA BRAILA, cu sediul in
Briila, Sos. Buzaului, nr. 3A, judetul Brdila, telefonifax 0239.616060, inregistratd Registrul asocialiilor si
fundaliilor de pe lAngd Judecdtoria Brdila, cu numdrul 20, Cod Unic de Inregistrare 25951818, cont IBAN
RO36RNCB0048112337100001 deschis la BCR Brdila, reprezentatd de FRANCISK-IULIAN
CHIRIAC, avAnd funclia de pregedinte ADI, in numele qi pe seama unitdlilor administrativ-teritoriale
membre denumite in cele ce urmeazd ,,Delegatar", pe de o parte,

Societslile: RER SUD S.A., RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L. qi RER VEST S.A. - constiruite in
asociere conform Acordului de asociere nr. 12113104.12.2020 (denumitd in continuare Asocierea RER),
prin liderul de asociere RER SUD S,A. cu sediul in Mun. Buzdu, b-dul Unirii, nr. 82, cart. Independentei,
jud. Buzdu, tel. 0238436912, fax. 0238720037, e-mail: office@rersud.ro, inmatriculatd la Oficiul
Registrului Comerlului sub nr. Jl0/57211995, CUI : RO 7449237, Cont RO87 RNCB 0096 0067 5150
0001, deschis la BCR Buzdu, reprezentatd de Ec. Mocanu Liviu Mihai avand de functia de Director
General, denumit in cele ce urmeazd ,,Delegat",

au incheiat prezentul Act Aditional.

Membrii Asociati implicati in contractul ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judejul Braila si depozitarea acestora la depozitul
ecologic Muchea", denumite in cele ce urmeazd ,,Delegatar", sunt urmdtoarele Unitati Administrativ-
Teritoriale membre:

Judeful Briila, prin Consiliul Judelean Brdila, cod frscal 4205491, cu sediul in Brdila, Piala
Independenlei nr. 1, judelul Brdila, cod 810 210, reprezentat de dl Francisk-Iulian Chiriac in
calitate de Preqedinte al Consiliului Jude{ean Brdila;

Municipiul Briila, prin Consiliul Local al Municipiului Brdila, cod fiscal 4205670, cu sediul in
Brdila, Piala Independenlei, nr.1, cod 810 210, reprezentat de dl Viorel-Marian Dragomir, in
calitate de Primar;

Oraqul Fiurei, prin Consiliul Local al Oraqului Fdurei, cod fiscal 4343052, cu sediul in Fdurei,
str. Republicii, nr. 38, jud. Brdila, cod 815 100, reprezentat de d-l Ionel Voinea, in calitate de
Primar;

Oragul lanca, prin Consiliul Local al Oraqului Ianca, cod fiscal 4874631, cu sediul in lanca, str.
Gdrii, nr. 7, jud. Brdila, cod 815 200, reprezentat de dJ Finel George Chirifi, in calitate de
Primar:

t.

4.

tr,



5. Oragul Insurifei, prin Consiliul Local al Oraqului insurdlei, cod fiscal 4721220 cu sediul in
Insurdlei, str. Brdilei, nr. 18, jud. Brdila, cod 815 300, reprezentat de d-na Florentina Carsote. in
calitate de Viceprimar, conform ar1. 163 alin. (1) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;

6' Comuna Biriganul, prin Consiliul Local al Comunei Baraganul, cod fiscal 4342820 cu sediul in
Bdrdganul, jud. Brdila, cod 817 005, reprezentat prin d-l Sandu Daniel Mihail, in calitate de
Primar;

7. Comuna Berteqtii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Berteqtii de Jos, cod fiscal 4874780,
cu sediul in Berteqtii de Jos, jud. Briila, cod 817 010, reprezentat prin d-l Costel-Florinel
Capbun, in calitate de Primar;

8. Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, cod fiscal 4874798, ct
sediul in Bordei Verde, jud. Brdila, cod 817 020, reprezentat prin d-l Dumitru Rotaru, in calitate
de Primar;

9. Comuna Cazasu, prin Consiliul Local al Comunei Cazasu, cod fiscal 15955677, cu sediul in
cazasu, jud. Brdila, cod 817181, reprezentat prin d-na Elena coadr, in calitate de primax;

10. Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al Comunei Chiscani, cod fiscal 4342669. cu sediul in
chiscani, jud. Brdila, cod 817 025, reprezentat prin dJ costica Busuioc cojea, in calitate de
Primar;

I l. Comuna Ciocile, prin Consiliul Local al Comunei Ciocile, cod fiscal 4342782, cu sediul in
ciocile,jud. Brdila, cod 817 030, reprezentat prin d-l costel Robitu, in calitate de primar;

12. Comuna Cirequ, prin Consiliul Local al Comunei Ciregu, cod fiscal 4342804, cu sediul in Ciresu,
jud. Brdila, cod 817 035, reprezentat prin d-l Radu popa, in calitate de primar;

13. Comuna Dudeqti, prin Consiliul Local al Comunei Dudepti, cod fiscal 43427 66, cu sediul in
DudeEti, jud. Brdila, cod 817 040, reprezentat prin d-l Marian Bocinel, in calitate de primar;

14.Comuna Freci{ei, prin Consiliul Local al Comunei Frecd}ei, cod fiscal 4874658, cu sediul in
Frecdlei, jud. Brdila, cod 817 045, reprezentat prin dJ Ionel Bilan, in calitate de primar;

15. Comuna Galbenu, prin Consiliul Local al Comunei Galbenu, cod fiscal. 4874682, cu sediul in
Galbenu, jud. Brdila, cod 817 055, reprezentat prin d-l Nicolae Ganea, in calitate de primar;

16' Comuna Gemenele, prin Consiliul Local al Comunei Gemenele, cod fiscal 4721301,cu sediul in
Gemenele, jud. Brdila, cod 817 060, reprezentat prin d-l petrici calu, in calitate de primar;

17. Comuna Gradiqtea, prin Consiliul Local al Comunei Gradiqtea, cod fiscal 4342758,cu sediul in
Gradistea, jud. Brdila, cod 81 7 065, reprezentat prin d-l petre Andrei, in calitate de prrmeLr;

18. Comuna Gropeni, prin Consiliul Local al Comunei Gropeni, cod fiscal 4874755, cu sediul in
Gropeni, jud. Brdila, cod 817 070, reprezentat prin d-l stan Malinche, in calitate de primar;

19. Comuna JirlIu, prin Consiliul Local al Comunei Jirldu, cod fiscal 4874690, cu sediul in Jirldu,
jud. Brdila, cod 817 075, reprezentat pdn d-l Daniel Dr5gu{, in calitate de primar;

20. Comuna Miraqu, prin consiliul Local al comunei Mdraqu, cod fiscal 43426g5, cu sediul in
Mdraqu, jud. Brdila, cod 8l 7 080, reprezentat prin d-l Antonel colceag, in calitate de primar;

21. Comuna Mixineni, prin Consiliul Local al Comunei Mdxineni, cod fiscal 4721263, cu sediul in
Mdxineni, jud' Brdila, cod 817 090, reprezentat prin d-l Ionuf Daniel Postolache. in calitate de
Primar;

22. Comuna Mircea Vodi, prin Consiliul Local al Comunei Mircea Vodd, cod fiscal 48j4739, cu
sediul in Mircea Vodd, jud. Brdila, cod 817 095, reprezentat prin dJ Ionescu Ion, in calitate de
Primar;

lfu



23. Comuna Movila Miresii, prin Consiliul I-ocal al Comunei Movila Miresii, cod fiscal 4342723, c't
sediul in Movila Miresii, jud. Briila, cod 817 100, reprezentat prin d-l Dumitru panfuru, in
calitate de Primal

24. Comuna Racovi{i' prin Consiliul Local al Comunei Racovild, cod fiscal 4342839, cu sediul in
Racovi1d, jud. Brdila, cod 817 105, reprezentat prin d-l rudorel Giscin in calitate de primar;

25' Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local al Comunei Rimnicelu, cod fiscal 4721255,cu sediul in
Rimnicelu, jud. Brdila, cod 817 110, reprezentat prin d-l Lucian chiru, in calitate de primar;

26. Comuna Romanu, prin Consiliul Local al Comunei Romanu, cod fiscal 4342693, cu sediul in
Romanu, jud. Brdila, cod 817 1 1 5, reprezentat prin d-na Stelu{a roni{i, in calitate de primarl

27. Comuna Roqiori, prin Consiliul Local al Comunei Rogiori, cod fiscal 4342'/7 4. cu sediul in
RoEiori, jud. Brdila, cod 81'7 120, reprezentat prin dl Neculai Soceanu, in calitate de primar;

28. Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor, cod fiscal 4721271, ct
sediul in Salcia Tudor, jud. Brdila, cod,817 125, reprezentat prin dl Florin Moroiu, in calitate de
Primar;

29. Comuna Scorfaru Nou, prin Consiliul Local al Comunei Sco(aru Nou, cod fiscal 4721280, at
sediul in Scortaru Nou, jud. Brdila, cod 817 130, reprezentat prin d-l Nicuqor vasilache, in
calitate de Primar;

30. Comuna Siliqtea, prin Consiliul Local al Comunei Siliqtea, cod fiscal 4721298, cu sediul in
Siliqtea, jud. Brdila, cod 817 140, reprezentat prin d-l Ilie Efteme, in calitate de primar;

3l' Comuna Stincufa, prin Consiliul Local al Comunei Stdncula, cod fiscal 4874771, cu sediul in
Stdncuta, jud. Brdila, cod 81 7 1 50, reprezentat prin dJ Nicu Turcu, in calitate de primar;

32' Comuna Surdila Gliseanca, prin Consiliul Local al Comunei Surdila Gaiseanca, cod fiscal
4874674, cu sediul in Surdila Gdiseanca, jud. Brdila, cod 817 155, reprezentat prin dJ Gabriel
Dragut, in calitate de Primar;

33. Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al Comunei Surdila Greci, cod fiscal 4874666, cu
sediul in Surdila Greci, jud. Brdila, cod 817 160, reprezentat prin dJ Ionel Meirogu, in calitate de
Primar;

34' Comuna $u{eqti' prin Consiliul Local al Comunei $u}eqti, cod ftscal 43427 40, cu sediul in
$uleqti, jud. Brdila, cod 81 7 165, reprezentat prin dl Costici I)obre, in calitate de primar;

35. Comuna Tichileqti, prin Consiliul Local al Comunei TichileEti, cod fiscal 4342677, cu sediul in
Tichilegti, jud. Brdila, cod 817 170, reprezentat prin d-l Gicu Davidescu, in calitate de primar;

36. Comuna Traian, prin Consiliul Local al Comunei Traian, cod fiscal4342715, cu sediul in Traian,
jud. Brdila, cod 817 l T5, reprezentat prin d-l Nicuqor AbIseaci, in calitate de primar;

37. Comuna Tudor Vladimirescuo prin Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu, cod fiscal
4342731, cu sediul in Tudor Vladimirescu, jud. Brdila, cod 817 180, reprezentat prin d-l Vasite
Constantin, in calitate de Primar;

38' Comuna Tufeqti, prin Consiliul Local al Comunei Tufegti, cod fiscal 4874763, cu sediul in
TufeEti, jud. Brdila, cod 817 1 85, reprezentat prin d-l Ion Mirgineanu, in calitate de primar;

39. comuna ulmu, prin consiliul Local al comunei Ulmu, cod fiscal 4874j12, cu sediul in Ulmu,
jud. Br[ila, cod 817 190, reprezentat prin d-l Vasile Binica, in calitate de priman

40' comuna unirea, prin consiliul Local al comunei Unirea, cod fiscal 4342'707 , cu sediul in
Unirea, jud. Brdila, cod 817 195, reprezentat prin d-na Teodora puia, in calitate de pnmar;

41. Comuna Videni, prin Consiliul Local al Comunei Vddeni, cod frscal 4342650, cu sediul in
vddeni, jud. Brdila, cod 817 200, reprezentat prin d-na stanca coman, in calitate de primarl



42. Comuna Victoria, prin Consiliul Local al Comunei Victoria, cod fiscal 4342812, cu sediul in
victoria, jud. Brdila, cod 917 200, reprezentat prin dl costel Albu, in calitate de primar;

43. Comuna Viqani, prin Consiliul Local al Comunei Vigani, cod fiscal 4874704,cu sediul in ViEani,
jud. Brdila, cod' 817 210, reprezentat prin dJ Neagu caraman, in calitate de primar;

44. Comuna Viziru, prin Consiliul Local al Comunei Viziru, cod fiscal 4874747, cu sediul in Viziru,
jud' Brdila, cod 817 215, reprezentat prin d-na Ana-Cornelia Micrineanu, in calitate de primar;

.15. Comuna Zivoaia, prin Consiliul Local al Comunei Zdvoaia, cod fiscal 4342790, cu sediul in
Zdvoaia, jud. Brdila, cod 817 220, reprezentat prin dJ Stinica Drugiu, in calitate de primar;

ART. I.

Sintagma UAT Briila se inlocuieqte cu sintagma UAT Municipiul Briila, dupr cum urmeazi:
- la ar1. 1 alin (1) Serviciul -lit b), arl. 2 lit. b), art. 3 alin. (5) lit g), arr. 5 alin (2), arr. t},alin. (3) lit b),
art. 10, alin. ( 10).

ART, II.

Articolul 3 alin. 5, paragraful 1, se modifici dupi cum urmeazi:

"in Perioada de Mobilizare, care va fi pAnd la data de 31.12.2022 (dacd Pdrtile nu convin
modificarea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmd:,'

ART. IIL
Articolul 9 se completeaza cu alin (4) si (5), dupi cu urmeazl:

(4) Se modificd programul de investitii conform Anexei I la Actul Aditional 1/2022 (Anexa 7 la
Contractul de delegare - Plan de investitii-rev 1).

(5) Pe toatd perioada de derulare a contractului, la solicitdrile de ajustare/modificare a tarifelor se
vor lua in calcul doar valorile de amortizare din oferla financiard prezentatA la licitalie qi asumata prin
semnarea contractului de delegare.

Pentru orice alte investilii suplimentare, aprobate de cdtre Delegatar, Ei care nu se regasesc in
Planul de achizitii-rev. 1, se vor putea calcula amortizdrile aferente investitiei nou realiza6.

ART. IV.

Articolul 10 se modificl dupi cum urmeazi:

- alin. (1.2), lit h devine:

"h) Tarif 9 - pentru activitatea de incdrcat qi transport degeuri stradale la depozit 79,14 leiltonit,la
care se adaugd TVA."

- alin. (2) devine:

Tariful de facturare aplicat de Delegat va cuprinde tarifele prevdzute la alin. (l), la care se vor adduga,
dupd caz, tarifele aferente activitdlilor de transfer, softare, tatare, neutralizare, eliminare, depozitarc, taxa
pentru economia circulard, reprezentdnd obligatii de platd ale Delegatului c6tre alli operatori de
salubrizare.

ART. V.

Articolul l4 Fluxul deqeurilor se completeaza cu alin. (5)

(5) La solicitarea Delegatarului (unitatea administrativ teritoriald), pentru indeplinirea
indicatorilor prevdzuli in Anexa nr. 6 la Ordonanld de Urgenld nr, 19612005 privind Fondul pentru
mediu, degeurile stradale/degeurile provenite din locuinJe, generate de activitati de reamenajare gi

4 ,lh,
v0'"t-'



reabilitare interioare qi/sau exterioard a acestora./degeurile abandonate provenite de la lucrdri de
construclii, vor putea fi transportate in spatii autorizate conform codului de de$eu in parte.

Plata se va efectua pentru activitatea efectiv prestatd de
transpofi degeuri, celelalte cheltuieli fiind in sarcina
administrativ teritoriald solicitantd),

ART. VI.

Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional la "Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport deseuri
municipale in judetul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in
municipiul Braila", nr. 360107.06.2022, face pafie integranta din cuprinsul contractului si reprezinta
vointa partilor.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare incepand cu 07.12.2022 si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare,
unul pentru Delegatar si un exemplar pentru Delegat.

delegat, respectiv activitatea de colectare Ei
delegatarului solicitant (respectiv unitatea

Delegat

ASOCIEREA R.ER

Director General,

LIVIU MIHAI MOCANU

Director Economic,

Agoston Gina

Delegatar

ADI ..ECO DUNAREA" Braila

Presedinte,

CHIRIAC FRANCISK IULIAN

Director Executiv,

Zainea Steluta

lfu,



Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.1l2O22

ANEXA NR.7 - PLAN DE |NVEST|T - revizia 1

Nr.
cn DENUMIRE VEHICUL AUTOSPECIALA

tabel 1

NR.
BUC

EURO VECHIME
(ANr)

NR.CARTE
IDENTITATE

CAP.DE
TRANSP.

(mc)

GRAD
COPAC
TARE

Activitatea
pentru care

se utilizeaza

Masa
maxima

utila

Data
urmatoarei

insp.
tehnice

Forma de detinere

0 3 5 6 7 8 10 1'l
Compactor'15 mc,/Ford'1833 DC 6 15 06:01 menaJer 6.500 contract vanzare

cumparafe,leasinq
2 Compactor '18 mc IVECO 20 6 18 menaler contract vanzare

cumparare,leasingCantar DIMMA pe sasiu IVECO 20 menaler

Compactor 18 mc IVECO 10 18 menaJer conlract vanzare
cumparare,leasino

5

Autospeciala multifunctionala compactor
cu spalare containere si pubele
compactor 17.5 mc/ford

6 17 ,5 06:01 menajer 9.000 contract vanzare
cumparare,leasing

o
uompador 22 mc t-ord Trucks
2633DC(6x2) 6 06:01 menaJer 10.900 contract vanzare

llmnerara laacaad
7

w\Jt r tpacrot zz mc Foro trucKs
?633Dc(6x2) 2 6 06:01

menajer
(sticla) 10.900 contract vanzare

cumnarare laasin.r
o

AOZtr I I\IT'HEK SKIPLOADER FORD
TRUCKS 1833Gx2\ o menaler 14.000 contract vanzare

cumparare,leasinq
v Cantar mobil WWS RF 1 menajer contract furnizare

10 Compactor IVECO/FAR|D 8 MC 1 6 I 06:01 stradal contract vanzare
cumparare,leasinq

11

Autospeciala cu bazin 9000t FORD
Trucks 1833DCX(4X2) cu pompa de
spalare de inalta presiune

1 6 stradal contract vanzare
cumparare,teastng

12
Aurospeqata cu baztn UU0O| FORD
Trucks 1833DCX(4X2) cu pompa

i4!talatie de stropit
2 o stradal contract vanzare

cumparare,leasing

13
Automaturatoare FAUN VIAJET 6RLH cu
sasiu renault D16 6 mc 1 o 6 stradal contract vanzare

cumparare,leasinq
14

Automaturatoare compacta SCHMTDT
MODEL CLEANGO 1 6 stradal leasing



Aspiratoare pentru frunze 6 stradal contract vanzare
cumparare

16
Anr(\_rLLn|l.t trK HOOK n St macara cu
graifer Ford Trucks 2633 DC(6x2) 1 6 voluminoase 26.000 contract vanzare

cumparare.leasinq
17

AE i1(JLLnt].uEF( FtOOKtm St macara cu
graifer Ford Trucks 2633 DC(6x2) 1 6 votumlnoase 26.000 contract vanzare

cumparare,leasinq

,7k'
,t' I



Tabel nr.2

TIP RECIPIENT CAPACITATE NR BUC-

Specificatiile si
cerintele relevante
ale Standardului pe

care il respecta

categoria de deseuri pentru
care va fi utilizat

Perioada de
realizare (zile in

perioada de
mobilizare)

CONTAINERE CLF 11001 cu caDac olat

1 100 L

226

EN-840

REZIDUALE

100
HARTIE /CARTON

252 PLASTIC/ METAL
217 STICLA

TOTAL 967

EUROPUBELE 240 L 240L

142

EN-840

REZIDUALE

100

200 HARTIE /CARTON

200 PLASTIC/ METAL

4Z STICLA

TOTAL 584

EUROPUBELE 120 L 120L

3635

EN-840

REZIDUALE

100
3635 PLASTIC/ METAL

17 STICLA

TOrAL 7287
EUROPUBELE 60L 601 8429 EN-840 REZIDUALE 100

CONTAINERE CLF 1.1OOL CU CAPAC PLAT 1 1001 10 EN-840
DESEURI MUNICIPALE

PERICULOASE 100
CONTAINERE 25 MC 250001 10 DtN30722 DESEURI VOLUMINOASE 80

sAct 1201 120L 2.000.000/an
HARTI E/CARTON/PLASTIC

/ METAL 100
SACI 6OL 601 1.000.000/an DESEURI STRADALE 100

tr



 

 

 

 
 
 

                                                                 P R O I E C T 
                                                       H O T Ă R Â R E A  Nr.68 
                                                         din 24 noiembrie 2022 

 

privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea și semnarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a 

activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 

noiembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►Adresa nr.845/17.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, 

prin care se solicită acordarea unor mandate speciale pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360 din 07.06.2022 de delegare a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, solicitare fundamentată pe: 

      ● Adresa nr.1789-1/25.10.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, potrivit căreia se impune demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  cu operatorul depozitului privat în cazul localităților din Zona 1 de operare; 

      ● Raportul nr.844/17.11.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila, privind fundamentarea/necesitatea încheierii/aprobării Actului adițional nr.2 la Contractul 

nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în 

municipiul Brăila, în sensul ca acesta să intre în vigoare cu data de 1 martie 2023; 

      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din 

cadrul consiliului local; 

      În temeiul: 
       ►dispozițiilor art.3 alin.(1), art.8 alin.(3) lit.d^2, art.9 alin.(4) lit.c) și art.10 alin.(5), din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Pagina 1 din 2 

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 

 



      ►dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.132, art.154 alin.(6), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.1.-(1) Se acordă un mandat special domnului primar Fănel George Chiriță, în calitate de 

reprezentant de drept al U.A.T.Oraș Ianca-Delegatar, pentru a vota în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila adoptarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de 

măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila, prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 

      (2) În situația în care primarul se află în imposibilitatea de a participa la ședința Adunării Generale 

a Asociației în scopul prevăzut la alin.(1), mandatul special va fi dus la îndeplinire de către domnul 

Mircea Mircescu-viceprimarul orașului Ianca. 

      Art.2.-Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 

Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul adițional nr.2/2022, prevăzut la art.1. 

      Art.3.-Se acordă un mandat special domnului Francisk-Iulian Chiriac, președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, ca în numele și pe seama Unității Administrativ-

Teritoriale Oraș Ianca să semneze Actul adițional nr.2/2022, după aprobare. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila și publicată în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului 

general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din O.U.G.nr.57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                           Alexandru STERIAN 
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                                               REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, adoptarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi 
publice în municipiul Brăila 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, adresez rugămintea comisiilor 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.845/17.11.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) «Eco 
Dunărea» Brăila a solicitat acordarea unor mandate speciale pentru a se vota în Adunarea 
Generală a Asociației aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la Contractul nr.360/07.06.2022 de 
delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Brăila, 
precum şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila,      
solicitare fundamentată pe: 

      ● adresa nr.1789-1/25.10.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, potrivit căreia se impune demararea procedurilor pentru 
încheierea contractului  cu operatorul depozitului privat în cazul localităților din Zona 1 de 
operare; 

      ● raportul nr.844/17.11.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» 
Brăila, privind fundamentarea/necesitatea încheierii/aprobării Actului adițional nr.2 la Contractul 
nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în judeţul Brăila, precum şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi 
publice în municipiul Brăila, în sensul ca acesta să intre în vigoare cu data de 1 martie 2023;   

      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 























 

 

 

 
 
 

                                                             P R O I E C T 
                                                   H O T Ă R Â R E A  Nr.69 
                                                     din 24 noiembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.32826/03.11.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit 
căreia în baza H.G.nr.1306/01.11.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, iar orașului Ianca i s-a alocat suma de 250 mii lei 
pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital în trimestrul IV al anului în curs; 

      ►raportul nr.20322/08.11.2022 al serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea/posibilitatea modificării prin dispoziție a bugetului 
local în vederea repartizării sumei alocate de la bugetul de stat pe capitolele de cheltuieli curente 
și de capital deficitare, așa cum s-a motivat anterior alocării acesteia, cu obligația supunerii spre 
aprobare consiliului local;       

      ►adresa nr.2873/07.11.2022 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care se solicită alocarea 
sumei de 124 mii lei pentru finanțarea unor lucrări de reparații și racorduri la utilități publice la 
pavilionul Compartimentului de boli cronice din orașul Ianca; 

      ►adresa nr.4620/08.11.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», prin care se solicită 
alocarea sumei de 50 mii lei necesară achiziției de mobilier și alte obiecte de inventar, în 
perspectiva autorizării ciclului de învățământ preșcolar la această unitate de învățământ, în 
concret pentru dotarea clădirii care va fi destinată desfășurării activităților pentru grădinița cu 
program normal și prelungit; 

      ►Dispoziția primarului nr.520/08.11.2022 privind modificarea bugetului local pe anul în curs, 
ca urmare a alocării sumei de 250 mii lei din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetului local, în vederea finanțării unor cheltuieli curente și de capital; 

      ►prevederile art.26 din Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea 
bugetului orașului pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local 
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să modifice prin 
dispoziție bugetul local cu sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, dar cu obligația 
prezentării modificărilor spre validare consiliului local la proxima ședință a acestuia; 

      ►raportul nr.19755/25.10.2022 al compartimentului de cultură-sport din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea alocării sumei de 15 mii lei pentru achiziția unor 
materiale în cadrul proiectului «Ripostează doar în șah, exprimă-te necondiționat în artă! Fii 
inteligent și creativ, nu violent!», realizat prin acordul de parteneriat între Inspectoratul de Poliție 
al Județului Brăila, Liceul  Tehnologic „Nicolae Oncescu” și Primăria Orașului Ianca; 
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      ►raportul nr.19847/27.10.2022 al compartimentului de cultură-sport, privind necesitatea 
reglementării valorii premiilor acordate antrenorilor, coregrafilor sau profesorilor îndrumători ai 
sportivilor, artiștilor sau elevilor care au obținut medalii la competițiile naționale sau 
internaționale; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din 
cadrul consiliului local; 

      ►dispozițiile art.19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a), art.139 
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/ 
24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează: 

      a)-se diminuează cu suma de 4.000 lei cheltuielile din capitolul 541000100117-indemnizații 
de hrană pentru serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, majorându-se cu aceeași 
sumă cheltuielile din capitolul 541000100130-alte drepturi salariale în bani pentru același 
serviciu; 

      b)-se diminuează cu suma de 1.000 lei cheltuielile din capitolul 670302100117-indemnizații 
de hrană pentru biblioteca publică orășenească, majorându-se cu suma de 400 lei cheltuielile 
din capitolul 670302100101-salarii de bază, respectiv cu suma de 600 lei cheltuielile din capitolul 
670302100130-alte drepturi salariale în bani, ambele majorări pentru același compartiment; 

      c)-se diminuează cu suma de 50.000 lei cheltuielile din capitolul 680502100101-salarii de 
bază pentru asistență socială  în  caz de invaliditate, majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile 
din capitolul 680502100130- alte drepturi salariale în bani pentru același serviciu; 

      d)-se diminuează cu suma de 120.000 lei cheltuielile din capitolul 840303200130-străzi, alte 
bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, majorându-se cheltuielile din următoarele 
capitole: 

      d^1)-510103200101-autorități executive, furnituri de birou, cu suma de 20.000 lei; 

      d^2)-510103200104-autorități executive, apă, canal și salubritate, cu suma de 20.000 lei; 

      d^3)-510103200109-autorități executive, materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional, cu suma de 30.000 lei; 

      d^4)-510103200130-autorități executive, alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare, cu suma de 20.000 lei; 

      d^5)-510103200530-autorități executive, alte obiecte de inventar, cu suma de 15.000 lei; 

      d^6)-510103203030-autorități executive, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 
15.000 lei. 

      (2) Se aprobă utilizarea sumei de 15.000 lei din capitolul 670330203030-alte servicii 
culturale, cheltuieli cu bunuri si servicii, pentru achiziția unor materiale în cadrul proiectului 
«Ripostează doar în șah, exprimă-te necondiționat în artă! Fii inteligent și creativ, nu violent!», 
realizat prin acordul de parteneriat între Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila, Liceul  
Tehnologic „Nicolae Oncescu” și Primăria Orașului Ianca. 
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      Art.2.-(1) Se validează modificările aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr.520/ 
08.11.2022, după cum urmează: 

      a)-se majorează cu suma de 250.000 lei veniturile bugetului local pe anul în curs, din capitolul 
11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local. 

      b)-se majorează cu suma de 250.000 lei cheltuielile bugetului local pe anul în curs, repartizată 
pe următoarele capitole: 

      b^1)-suma de 124.000 lei în capitolul 66025050510146-alte instituții și acțiuni sanitare, 
transferuri din bugetele locale, pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii;  

      b^2)-suma de 50.000 lei în capitolul 65020301200530-învatamant preșcolar, alte obiecte de 
inventar la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca; 

      b^3)-suma de 16.500 lei în capitolul 840203710130-strazi, alte active fixe, reprezentând taxa 
pe valoarea adăugată aferentă obiectivului de investiții «Servicii de expertiză tehnică și audit 
energetic la 8 blocuri de locuințe colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării energetice»; 

      b^4)-suma de 59.500 lei în capitolul 680502570201-asistență socială în  caz de invaliditate, 
ajutoare sociale în numerar.  

      (2) În vederea efectuării transferului sumei prevăzute la alin.(1) lit.b^1), pentru finanțarea unor 
lucrări de reparații și racorduri la utilități publice la pavilionul Compartimentului de boli cronice din 
orașul Ianca, se aprobă Actul adițional nr.1/2022 la Acordul de cooperare încheiat între U.A.T. 
Oraș Ianca, U.A.T. Oraș Făurei și Spitalul orășenesc Făurei, aprobat prin H.C.L. Ianca nr.88/ 
2020 și H.C.L. Făurei nr.57/2020, în scopul realizării obiectivului de investiții «Extindere spațiu 
de primiri urgențe cameră de gardă la Compartimentul de boli cronice din orașul Ianca», potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

      Art.3.-(1) În vederea utilizării fondurilor alocate în bugetul local pentru premierea sportivilor 
și antrenorilor, elevilor și profesorilor, precum și artiștilor și coregrafilor care au obținut/obțin 
medalii la diferite competiții naționale și internaționale, valoarea premiilor acordate antrenorilor, 
profesorilor îndrumători sau coregrafilor se stabilește în cuantum de 50% din valoarea celui mai 
mare premiu acordat sportivilor, elevilor sau artiștilor, după caz, la competiția respectivă.   

      (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.5 
alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.49/2022. 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca 
și conducătorii instituțiilor publice beneficiare, prin serviciile de specialitate din subordine, care 
vor opera rectificările în bugetele proprii potrivit art.1-2.    

      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor 
îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general 
al orașului. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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                                                                                                SECRETAR GENERAL 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 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.32826/03.11.2022, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila ne-a comunicat 
că în baza H.G.nr.1306/01.11.2022 s-au alocat sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru echilibrarea bugetelor locale, iar orașului Ianca i-a revenit 
suma de 250 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital în trimestrul IV al acestui an; 
      Având în vedere dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, precum și ale 
art.26 din H.C.L.Nr.8/24.02.2022 pentru aprobarea bugetului orașului pe anul în curs, potrivit cărora în 
intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost 
împuternicit să modifice prin dispoziție bugetul local cu sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, dar 
cu obligația prezentării modificărilor spre validare consiliului local la proxima ședință a acestuia, am emis 
Dispoziția nr.520/08.11.2022 pentru repartizarea sumei de 250 mii lei pe capitolele de cheltuieli curente și 
de capital deficitare, așa cum s-a motivat anterior alocării acesteia, ținând cont de: 
      ►adresa nr.2873/07.11.2022 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care s-a solicitat alocarea sumei de 124 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de reparații și racorduri la utilități publice la pavilionul Compartimentului de 
boli cronice din orașul Ianca; 
      ►adresa nr.4620/08.11.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», prin care s-a solicitat alocarea 
sumei de 50 mii lei necesară achiziției de mobilier și alte obiecte de inventar, în perspectiva autorizării ciclului 
de învățământ preșcolar la această unitate de învățământ, în concret pentru dotarea clădirii care va fi 
destinată desfășurării activităților pentru grădinița cu program normal și prelungit; 
      ►necesitatea finanțării taxei pe valoarea adăugată la obiectivul de investiții «Servicii de expertiză tehnică 
și audit energetic la 8 blocuri de locuințe colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării energetice», în 
cuantum de 16,5 mii lei; 
      ►necesitatea asigurării fondurilor pentru asistență socială în  caz de invaliditate, până la finele anului, 
cu suma de 59,5 mii lei. 
      În fine, pentru finanțarea altor cheltuieli din secțiunea de funcționare până la sfârșitul anului bugetar, cu 
precădere la plata drepturilor salariale, apare ca necesară redistribuirea unor fonduri din capitolele unde s-
au înregistrat economii către cele cu deficit, fără a influența nivelul total al cheltuielilor din bugetul local.  
      Cu precizarea că soluțiile de rectificare bugetară pentru finanțarea cheltuielilor menționate anterior sunt 
prezentate detaliat în raportul nr.20322/08.11.2022 al serviciului financiar contabil, vă rog să fiți de acord cu 
adoptarea hotărârii în forma prezentată. 
 
                                                               Vă mulţumesc ! 
 
                                                                  P R I M A R  
 

  
                                                           Fănel George CHIRIŢĂ 
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                                                     D I S P O Z I Ţ I A  Nr.520 
                                         din 08 noiembrie 2022 

 
privind: modificarea bugetului local pe anul în curs, ca urmare a alocării unei sume 
suplimentare din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, în vederea 
finanțării unor cheltuieli curente și de capital 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.32826/03.11.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, 
potrivit căreia în baza H.G. nr.1306/01.11.2022 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, iar orașului 
Ianca i s-a alocat suma de 250 mii lei în vederea finanțării unor cheltuieli curente și de capital; 

      ►adresa nr.2873/07.11.2022 a Spitalului orășenesc Făurei, prin care se solicită alocarea 
sumei de 124 mii lei pentru finanțarea unor lucrări de reparații și racorduri la utilități publice la 
pavilionul Compartimentului de boli cronice din orașul Ianca; 

      ►adresa nr.4620/08.11.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», prin care se 
solicită alocarea sumei de 50 mii lei necesară achiziției de mobilier și alte obiecte de inventar, 
în perspectiva autorizării ciclului de învățământ preșcolar la această unitate de învățământ, în 
concret pentru dotarea clădirii care va fi destinată desfășurării activităților pentru grădinița cu 
program normal și prelungit; 

      ►raportul nr.20322/08.11.2022 al serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, privind necesitatea modificării bugetului local cu suma alocată de la 
bugetul de stat precizată anterior, în vederea repartizării acesteia pe capitolele de cheltuieli 
curente și de capital deficitare, așa cum s-a motivat anterior alocării; 

      ►prevederile art.26 din Hotărârea Consiliului Local nr.27/15.04.2021 pentru aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, potrivit cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local 
primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a fost împuternicit să modifice prin 
dispoziție bugetul local cu sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, cu obligația 
prezentării modificărilor spre validare consiliului local la proxima ședință a acestuia; 

      ►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                        D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se majorează cu suma de 250.000 lei veniturile pe anul în curs din capitolul  
11.02.06-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local. 
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      Art.2.-Se majorează cu suma de 250.000 lei cheltuielile bugetului local pe anul în curs, 
repartizată pe următoarele capitole: 

      a)-suma de 124.000 lei în capitolul 66025050510146-alte instituții și acțiuni sanitare, 
transferuri din bugetele locale, pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii; 

      b)-suma de 50.000 lei în capitolul 65020301200530-învatamant preșcolar, alte obiecte 
de inventar la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» din orașul Ianca; 

      c)-suma de 16.500 lei în capitolul 840203710130-strazi, alte active fixe, reprezentând 
taxa pe valoarea adăugată aferentă obiectivului de investiții «Servicii de expertiză tehnică și 
audit energetic la 8 blocuri de locuințe colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării 
energetice»; 

      d)-suma de 59.500 lei în capitolul 680502570201-asistență socială în  caz de 
invaliditate, ajutoare sociale în numerar.   

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează serviciul financiar 
contabil, care va opera modificările în bugetul local pe anul în curs și îl va înainta spre 
avizare Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, în termen de 5 zile de la data 
prezentei dispoziții. 

      Art.4.-Modificările aduse bugetului local, potrivit prevederilor art.1-2, vor fi supuse 
validării consiliului local la proxima şedinţă a acestuia din luna noiembrie a anului în curs. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general al orașului 
Ianca. 
 
        P R I M A R,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                           SECRETAR  GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                              Alexandru STERIAN                        



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr.32.826 din 03.11.2022

Dl. Fănel George CHIRIŢĂ

Primar, Oraşul Ianca

Str. Calea Brăilei, nr. 27, Ianca

Stimate domnule,

Vă facem cunoscut că, în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.
1.306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi
administrativ-teritoriale şi rectificării ulterioare publicată în Monitorul Oficial nr.
1.058/01.11.2022, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 250 mii lei
pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Cu adresa nr. 466.918/03.11.2022 Ministerul Finanțelor a repartizat influențele în
trimestrul IV a.c..

Potrivit prevederilor art. 2 din hotărârea sus-menţionată, ordonatorii principali de
credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate.

Vă reamintim că, potrivit legii, un exemplar din bugetul dvs. local rectificat pe anul
2022 trebuie să-l depuneţi la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila –
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în termen de 5 zile de la aprobare şi
la trezoreriile operative, fiind document obligatoriu pentru efectuarea plăţilor prin
trezoreriile statului.

Cu deosebită consideraţie, Daniela Adriana VASILE

TREZORIER ȘEF

Str. Delfinului , Nr.1, Brăila

Tel: +0239619993

Fax: +0239619833

Email : admin.brbrjudx01.br@anaf.ro

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei
Bugetelor Locale

Mihaela CIORĂŞTEANU

ȘEF ADMINISTRAȚIE
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     H O T Ă R Â R E A  Nr.70 
              din 24 noiembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  pe data de 24 noiembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►raportul nr.695/07.11.2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, 
privind necesitatea rectificării bugetului acestei instituții pe anul 2022, ca urmare a încheierii activității de 
colectare a deșeurilor menajere începând cu luna ianuarie 2023, pe fondul preluării acestei activități de către 
operatorul unic ales în cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor» în judeţul Brăila; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.9/24.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/24.02.2022, se rectifică după 
cum urmează: 
      a.-veniturile din capitolul 33.10.08-prestări servicii și taxe speciale de salubrizare, se majorează cu suma 
de 275.000 lei; 
      b.-cheltuielile din secțiunea de funcționare se majorează cu suma de 275.000 lei, din care 130.000 lei în 
capitolul 20.01.05-carburanți și lubrifianți și 145.000 lei în capitolul 20.01.09-materiale și prestări de servicii 
cu caracter funcțional. 
      (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei Serviciilor Publice, rectificat potrivit alin.(1), 
este prevăzut în anexa nr.1. 
      (3) Planul achizițiilor publice al Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2022 (anexa nr.4 la H.C.L.nr.9/2022), 
actualizat ca urmare a influențelor aprobate potrivit alin.(1) lit.b), este prevăzut în anexa nr.2. 
      (4) Pe data prezentei hotărâri se modifică corespunzător bugetul orașului Ianca pe anul în curs. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorul Direcţiei 
Serviciilor Publice, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor opera corespunzător rectificările în 
bugetele proprii. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
      Art.4.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind 
Codul administrativ, 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: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcţiei 
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului Ianca 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe 
proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia 
anexată; 

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

      La Proiectul de hotărâre nr.68, aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, au fost prezentate 
documente potrivit cărora Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila a atribuit 
Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
în judeţul Brăila, ocazie cu care spuneam că s-a ajuns în sfârșit la una din etapele importante ale 
Proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Brăila», anume selectarea 
operatorului unic și începerea activității acestuia de la 1 ianuarie 2022; 
     Ca atare, prin raportul nr.695/07.11.2022, directorul executiv al Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului Local Ianca, care a avut în gestiune directă serviciul de salubrizare din oraș, 
a scos în evidență necesitatea rectificării bugetului acestei instituții pe anul 2022, ca urmare a 
încheierii activității de colectare a deșeurilor menajere începând cu luna ianuarie 2023, pe fondul 
preluării acestei activități de către operatorul unic ales în cadrul proiectului menționat anterior; 
      Prin urmare, fiind parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, bugetul Direcţiei 
Serviciilor Publice se aprobă și se rectifică de către Consiliul Local Ianca, aşa cum prevede art.19 
alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
      În fapt, rectificarea propusă de directorul executiv al Direcției prevede înscrierea în exercițiul 
bugetar din acest an a veniturilor și cheltuielilor din luna decembrie, care în anii precedenți se 
înscriau/reportau în luna ianuarie a anului următor. Ori, în cazul de față, nemaifiind această activitate 
în portofoliul instituției începând cu 1 ianuarie 2023, nu mai puteau fi prevăzute în bugetul anului 
următor veniturile și cheltuielile aferente acestei activități. 
      Cu precizarea că detaliile suplimentare, precum și rectificarea concretă a bugetului se regăsesc 
în raportul directorului executiv al Direcţiei Serviciilor Publice, menționat la început, vă rog să fiți de 
acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 
                                                         Vă mulţumesc ! 
 
                                                           P R I M A R 

 
 
                                                   Fănel George CHIRIŢĂ 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



 



















 

 

 

 
 

 
                                                                       P R O I E C T 
                                                           H O T Ă R Â R E A   Nr.71 
                                                              din 24 noiembrie 2022 

 
privind: trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a unui teren situat în orașul 
Ianca, str.Teilor nr.36, precum și concesionarea acestuia proprietarului construcțiilor existente pe acest teren 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.19928/28.10.2022 a domnului Sterpu Daniel, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, 
județul Brăila, prin care a solicitat concesionarea terenului în suprafață de 1.276 mp, aferent casei de locuit 
și anexelor gospodărești, curții și grădinii din jurul acestora aflate în proprietatea petentului, cumpărate de la 
stat potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.4902/18.12.2000; 
      ►raportul serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit 
căruia terenul în cauză nu figurează înscris în evidențele imobiliare ale primăriei, astfel că se impune trecerea 
acestuia în proprietatea orașului și în administrarea consiliului local, pentru a putea fi ulterior concesionat; 
      ►dispoziţiile art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a terenului 
intravilan în suprafață de 1.276 mp, situat în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, cvartal 10, parcela 392. 
      (2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat la prezenta hotărâre, 
urmând a fi înscris în cartea funciară a orașului sub regimul prevăzut la alin.(1). 
      (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul bunurilor 
aparținând domeniului privat al orașului administrat de consiliul local, urmând a fi concesionat proprietarului 
construcțiilor existente pe acest teren, potrivit documentației-cadru pentru închirierea/concesionarea unor 
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local, aprobată prin H.C.L.Nr.2/ 
30.01.2020. 
      (4) Stabilirea valorii de inventar a terenului se realizează de către un expert evaluator autorizat. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul de urbanism 
și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
      Art.3.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ 
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                            REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre pentru: trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea 
consiliului local a unui teren situat în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, precum și 
concesionarea acestuia proprietarului construcțiilor existente 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 cererea nr.19928/28.10.2022, domnul Sterpu Daniel din în orașul Ianca, str.Teilor 
nr.36, județul Brăila, a solicitat concesionarea terenului în suprafață de 1.276 mp aferent casei 
de locuit și anexelor gospodărești, curții și grădinii din jurul acestora aflate în proprietatea 
petentului, fiind cumpărate de la stat potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.4902/ 
18.12.2000. 

      Cu această ocazie, potrivit raportul serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, s-a constatat că terenul solicitat spre concesionare nu figurează 
înscris în Inventarul domeniului privat al orașului, astfel că apare ca necesară înscrierea 
terenului în această evidență; 

      Potrivit dispoziţiilor art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, terenurile aflate în proprietatea statului, situate în 
intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau a municipiilor, pentru a 
fi vândute, închiriate, concesionate sau date în folosință pentru construirea de locuințe. 

      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, urmând 
ca acest teren să fie concesionat petentului, după înscrierea în cartea funciară. 
                                 

                                            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.72 
                                                          din 24 noiembrie 2022 

 
privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în suprafață de 15.873 mp, liber de construcții, 
situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, precum și constituirea dreptului de acces 
asupra lotului nr.1 în suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A., pentru modernizarea 
și dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul satului Plopu 

       
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 noiembrie 
2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.9334/18.08.2022 a S.C. RCS & RDS S.A., la care s-a revenit cu adresa nr.13601/ 
23.11.2022, prin care se solicită constituirea dreptului de acces asupra unui teren în suprafață de 
225 mp situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, în vederea modernizării și 
dezvoltării rețelei de comunicații electronice, respectiv pentru amplasarea un pilon de comunicații 
mobile 3/4G, solicitare fundamentată pe: 

      -dispoziţiile art.10 alin.(1) din O.U.G.nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată prin 
Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 alin.(3), art.5 și art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

      ►raportul nr.20812/23.11.2022 al serviciului de urbanism-cadastru, potrivit căruia terenul 
solicitat face parte din suprafața totală de 15.873 mp din domeniul privat al orașului Ianca, înscrisă 
în Cartea Funciară nr.83295, fapt care impune dezlipirea acesteia în două loturi conform Referatului 
de admitere nr.48275/22.11.2022 al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei; 

      ►dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), 
art.134 și art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local;                                                                                                                                         

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
    
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 15.873 mp, liber de 
construcții, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, conform Referatului nr.48275/ 
22.11.2022 al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei, astfel: 
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      a)-Lotul 1, având suprafața de 225 mp, Cvartal 26, Parcela 461/1, identificat cu Numărul 
Cadastral 83302; 

      b)- Lotul 2, având suprafața de 15.648 mp, Cvartal 26, Parcela 461/2, identificat cu Numărul 
Cadastral 83303. 

      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și finalizarea 
lucrării cadastrale de dezlipire potrivit alin.(1), cad în sarcina S.C. RCS & RDS S.A. 

      Art.2.-Se constituie dreptul de acces asupra terenului-Lotul 1 în suprafață de 225 mp, inclusiv 
asupra drumului către amplasament, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.-cu sediul în municipiul 
București, str. Dr.Staicovici nr.75, Sector 5, având Numărul de Ordine în Registrul Comerțului 
J40/12278/1994 și Codul Unic de Înregistrare RO5888716, în vederea amplasării unui pilon de 
comunicații mobile 3/4G, necesar modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în satul 
Plopu. 

      Art.3.-(1) Se aprobă contractul-cadru pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea 
orașului Ianca, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații 
electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Durata contractului este de 15 ani, cu drept de prelungire prin act adițional, cu acordul 
prealabil al Consiliului Local Ianca. Predarea amplasamentului către Operator se realizează ulterior 
autentificării contractului de dezlipire. 

      (3) Tariful pentru exercitarea dreptului de acces se stabilește în cuantum de 700 euro/an, care 
se va achita la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, în lei, la cursul 
oficial din ziua plății.  

      (4) Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru 
creanțele bugetare locale. 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care se 
împuternicește să semneze contractul de dezlipire în formă autentică a terenului, precum și 
contractul privind constituirea dreptul de acces. 

      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și transmisă 
spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general al orașului Ianca. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
   INIȚIAT DE PRIMAR                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                                               SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                          Alexandru STERIAN 
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                                      REFERAT DE APROBARE 
 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în suprafață 
de 15.873 mp, liber de construcții, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, 
Parcela 461, precum și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în suprafață 
de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei 
de comunicații electronice la nivelul satului Plopu 
 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit. c) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze 
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 
prezentul referat şi documentaţia anexată. 

 

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

 

      Prin adresa nr.9334/18.08.2022,  S.C. RCS & RDS S.A. a solicitat constituirea dreptului 
de acces asupra unui teren în suprafață de 225 mp aflat în proprietatea orașului Ianca, situat 
în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, identificat cu Numărul Cadastral 83295, 
în vederea modernizării și dezvoltării rețelei de comunicații electronice în acest sat, în concret 
pentru a amplasa un pilon de comunicații mobile 3/4G; 

      Vă amintiți că în ședința anterioară am stabilit apartenența terenului la domeniul privat al 
orașului, iar acum, după intabularea acestuia, nu pot decât să reiau motivațiile de la H.C.L. 
nr.42/30.06.2022,  prezentate în cazul terenului de la Oprișenești, anume că solicitarea se 
întemeiază pe dispoziţiile art.10 alin.(1) și art.11 din O.U.G.nr.111/ 2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată prin Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora persoanele autorizate să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, potrivit principiilor libertății contractuale şi 
negocierii cu bună-credinţă a condiţiilor tehnice şi comerciale ale acestora; 

      De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.12 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările 
şi completările ulterioare, operatorii autorizați îşi pot exercita dreptul de acces numai după 
încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate; 
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      În fine, potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Decizia ANCOM nr.997/13.11.2018, pentru 
elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică, respectiv 
antene, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice de suport, dreptul de 
acces se instituie gratuit. Cu toate acestea însă, S.C. RCS & RDS S.A a propus din nou 
același tarif de 700 euro/an pentru cei 225 mp, adică 3,11 euro/mp, cu mult peste ceea ce se 
practică pe piața imobiliară locală, astfel că oferta poate fi acceptată și din acest motiv, ca să 
nu mai vorbim de îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor; 

      Revenind la solicitarea Operatorului, potrivit raportului serviciului de urbanism-cadastru, 
terenul solicitat face parte din suprafața totală de 15.873 mp, fapt care impune dezlipirea 
acesteia în două loturi, așa cum s-a propus prin Referatul de admitere nr.48275/ 22.11.2022 
al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei. 

      Prin urmare, având în vedere și: 

      ►motivațiile din adresa nr.13601/23.11.2022 a S.C. RCS & RDS S.A., privind urgentarea 
procedurilor de realizare a obiectivului de investiții; 

      ►angajamentul societății că va suporta și cheltuielile ocazionate de autentificarea 
contractului de constituire a dreptului de acces pe terenul în cauză, pentru că pe cele de carte 
funciară le-a finanțat deja; 

      ►faptul că demersurile Operatorului au început încă din luna august și am ajuns la 
această dată fără o finalitate; 

      fără să mai insist asupra beneficiilor aduse bugetului local, precum și pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce ne revin în privința punerii în valoare a bunurilor care aparțin orașului, vă rog 
să fiți de acord cu înscrierea Proiectului de hotărâre nr.72 pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local din data de 24 noiembrie 2022 și aprobarea lui în forma prezentată. 

                                                     
                                      
                                        Vă mulţumesc ! 

 
  

                                                      P R I M A R 
 
                                                       
                                              Fănel George CHIRIŢĂ 
 
 
 





























 

 

 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                     Anexă la H.C.L.Nr.72/24.11.2022 
 

C O N T R A C T 
Nr. _______  / _____________ 

privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea privată a U.A.T.Oraș Ianca, în vederea instalării, 
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susținerii acestora 
 

1. Părțile contractante 
UAT Oraș Ianca , cu sediul în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.27, județul Brăila, Cod fiscal nr.4874631, 
cont ..................................................................... deschis la Trezoreria Ianca, reprezentată prin primar-Chiriță 
Fanel George, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului - teren în suprafață de 225 
mp - situat în intravilanul localității Plopu, Cvartal 26, Parcela 461/1, cu Numărul Cadastral 83302 aflat în 
domeniul privat al U.A.T.Oraș Ianca, județul Brăila, denumit în continuare „PROPRIETAR” 
și 
Societatea RCS&RDS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 
Faza I, Etaj 2, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12278/1994, cod fiscal nr. 
RO5888716, reprezentată de Elena Mihai, cu funcția de Manager Zona, în calitate de furnizor autorizat de 
rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, 
denumită în continuare „OPERATOR” 
 
Având în vedere că: 
OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. 
SC-DEASRN-355/10.01.2014, ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe 
proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de 
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, şi că 
PROPRIETARUL face dovada calității sale de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului-teren în 
suprafață de 225 mp-situat în intravilanul localității Plopu, Cvartal 26, Parcela 461/1, aflat în domeniul privat 
U.A.T.Oraș Ianca, județul Brăila, fiind de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc 
condițiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1. 
 
Părțile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condițiilor Contractului. 
 
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice 
a rețelelor de comunicații electronice, ale O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu 
modificări şi completări prin Legea nr.140/2012, ale Codului Civil, Deciziei nr.997/2018 a Președintelui 
ANCOM, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.72/24.11.2022. 
 
2. – Definiții 
2.1. Acces pe proprietatea publică/privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în 
proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii şi mutării rețelelor 
de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora. 
2.2. Infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei rețele, precum şi orice element necesar 
susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei 
rețele de comunicații electronice fără a deveni ele însele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum 
ar fi: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, 
structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcții inginerești parte a respectivei 
rețele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea 
apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct.1 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare; 
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2.3. Rețea de comunicații electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, 
echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care 
permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace 
electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare 
de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt 
utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicații electronice, rețelele utilizate pentru transmisia 
serviciilor de programe audiovizuale şi rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație 
transmisă. 
2.4. Rețea publică de comunicații electronice reprezintă o rețea de comunicații electronice care este utilizată, 
în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului. 
2.5. Serviciu de comunicații electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicații electronice 
furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terțe persoane. 
 
3. - Obiectul Contractului 
3.1. PROPRIETARUL constituie, în favoarea OPERATORULUI, dreptul de acces asupra imobilului - teren în 
suprafață de 225 mp- situat în intravilanul localității Plopu, Cvartal 26, Parcela 461/1, județul Brăila, aflat în 
proprietatea sa, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de rețea publică 
de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acesteia, respectiv:  
 - echipamente de telecomunicații, echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă, incluzând, fără 
a se limita la: stații radio, un sistem de ventilație-încălzire, un distribuitor/un terminal de linie, un sistem de 
iluminare, un sistem de protecție împotriva incendiilor, precum şi întregul material tehnic complementar 
necesar bunei funcționări a echipamentelor şi instalațiilor, unul sau mai mulți piloni necesari montării 
suporturilor de antene, rețelele de cabluri necesare pentru buna funcționare a echipamentelor şi instalațiilor, 
inclusiv cablurile care asigură conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică şi împământare, 
legăturile la orice rețea de comunicații electronice, precum şi rețeaua de cabluri care asigură conexiunea 
între spațiul tehnic şi antene. 
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de folosință, care se exercită în condițiile legii. 
3.3. Accesul se acordă începând cu data predării amplasamentului, pe bază de proces verbal de predare-
primire, pe toată durata Contractului. 
3.4. Suprafața de teren asupra căreia se exercită dreptul de acces este de 225 mp, situat în intravilanul 
localității Plopu, Cvartal 26, Parcela 461/1, aflat în domeniul privat al UAT Oraș Ianca, județul Brăila. „ 
3.5. Dreptul de acces, în înțelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la 
facilitățile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum şi dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau 
aeriene de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obține toate avizele şi autorizațiile 
necesare, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețele publice de comunicații 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, prevăzute la pct. 3.1., în 
conformitate cu interesele OPERATORULUI. 
3.6 Instalarea, întreținerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de rețele publice de comunicații electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora se va realiza pe bază de documentație 
(proiect) avizat şi autorizat în condițiile Legii nr.50/1991-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a elementelor de 
rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora va 
fi stabilită prin autorizația de construire. 
3.8. În vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețea publică de comunicații 
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, OPERATORUL va efectua 
următoarele lucrări: 
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de rețele 
publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, sunt cele 
stabilite si aprobate prin autorizația de construire obținută legal de la autoritatea publică competentă. 
b) periodic, lucrări de întreținere şi reparații a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora,  
c) în caz de necesitate, lucrări de reparații cu caracter de urgență. 
În cazul în care lucrările cu caracter de urgență se produc pe instalațiile aparținând altui deținător/proprietar, 
atunci remedierea acestora nu se va putea face decât după obținerea acordului deținătorului legal al 
instalației construcției respective. 
 
 



4. Drepturile şi obligațiile Părților 
 
4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi: 
a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces în cuantumul 
stabilit la art. 6, sumă care include atât contravaloarea folosinței, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii 
prin efectuarea lucrărilor, şi despăgubirea aferentă; 
b) să beneficieze de repunerea în starea inițială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de 
compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil; 
 
4.2. PROPRIETARUL are următoarele obligații: 
a) să asigure accesul în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea 
împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții, astfel: 
b) să garanteze liberul acces la imobil, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea 
OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru 
întocmirea proiectului de lucrări; 
c) să garanteze liberul acces, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, 
utilajele şi instalațiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcții şi amenajări, cât şi a lucrărilor de 
asamblare, instalare, modificare, operare, întreținere şi reparare a rețelelor publice de comunicații electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.; 
d) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate informațiile necesare legate de existența unor eventuale 
restricții asupra utilizării imobilului, impuse de un terț, în cazul în care acestea există; 
e) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății şi mediul 
înconjurător, tăierea arborilor sau arbuștilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar 
îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala 
OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art. 6.2., în situația în care nu există o soluție 
alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului; 
f) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal 
se vor menționa starea fizică a imobilului, dotările şi utilitățile de care acesta beneficiază în momentul 
începerii lucrărilor; 
g) să se abțină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecință împiedicarea sau limitarea exercitării 
de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract; 
h) să nu instaleze pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze 
buna funcționare a echipamentelor OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia; 
i) să răspundă pentru evicțiunea totală sau parțială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică 
exercitarea în bune condiții a dreptului de acces; 
j) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, 
altul decât dreptul de a primi plățile prevăzute în prezentul Contract; 
k) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de rețele publice de 
comunicații electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecțiuni 
tehnice din culpa PROPRIETARULUI; 
l) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări 
comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, 
PROPRIETARULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu 
caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități 
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere sau de reparații impuse de 
asigurarea continuității funcționării rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice; 
m) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiții mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce 
priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, stabilite de PROPRIETAR în favoarea unor terți 
furnizori de rețele publice de comunicații electronice prin contractele încheiate cu aceştia; 
n) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit 
prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare 
pentru efectuarea lucrărilor; 
o) să asigure executarea lucrărilor efectuate în zona de protecție a rețelei OPERATORULUI numai in 
prezența reprezentanților acestuia. 
 
 
 



4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcția prevăzută la art. 3.1., în condițiile Legii nr. 
159/2016 şi ale prezentului contract; 
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgență, sau 
să desfăşoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări;  
d) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei sale să se realizeze în prezența 
reprezentanților săi;  
e) să beneficieze de garanția împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale; 
f) să fie notificat despre intenția PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele 
de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, sau buna lor 
întreținere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puțin 15  zile lucrătoare înainte de data planificată pentru 
începerea lucrărilor. 
 
4.4. OPERATORUL are următoarele obligații: 
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă 
contractuală; 
b) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; 
c) să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor; 
d) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu 
respectarea cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții 
ori a celor privind protecția mediului, a igienei şi sănătății publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranței 
naționale; 
e) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea şi repararea 
rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, 
aşa cum au fost descrise mai sus; 
f) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul 
Contract; 
g) să pună la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție a propriei rețele toate 
informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice; 
h) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub 
imobilul ce face obiectul prezentului Contract; 
i) să readucă în starea inițială proprietățile afectate de realizarea lucrărilor sau, prin acordul Părților, de a 
compensa PROPRIETARULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate; 
j) să folosească suprafețele de teren/construcțiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul 
pentru care s-a încheiat prezentul contract; 
k) să restituie suprafața de teren la expirarea duratei contractuale. 
 
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți. Obligația de plată se naște, conform 
art. 6.3, începând cu data semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor. 
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părți a Procesului verbal de 
începere a lucrărilor. 
5.3. Dreptul de folosință care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de 15 
(cincisprezece) ani. 
5.4. Prezentul contract se va prelungi, cu acordul prealabil al Consiliului Local, pentru perioade succesive de 
cate 5 (cinci) ani (perioade extinse), daca niciuna din partile contractante nu notifica cealalta parte cu privire 
la incetarea la termen a contractului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, primita cu cel 
putin sase luni inaintea datei de expirare a perioadei initiale/extinse. 
5.5 Părțile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adițional 
la prezentul Contract.  
5.6. Contractul încetează prin acordul de voință al Părților, prin dispariția imobilelor, la expirarea perioadei 
prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor.  
5.7. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei 
notificări cu cel puțin 30 zile înainte, într-una din situațiile următoare: 
a) utilizarea elementelor de rețea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puțin 
performantă decât a fost prevăzut inițial; 



b) se modifică arhitectura rețelei publice de comunicații electronice a OPERATORULUI, iar elementele de 
rețea instalate nu mai corespund noii arhitecturi; 
c) autorizațiile necesare desfăşurării activității OPERATORULUI nu pot fi obținute. 
5.8. Pe durata derulării contractului, PROPRIETARUL se obligă să acorde Operatorului cele mai favorabile 
condiții pe care le-a acordat/le va acorda altor operatori/terți cu privire la dreptul de acces in imobilele 
arondate Asociatiei de proprietari în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețele 
de comunicații electronice şi/sau a elementelor de infrastructură suport pentru acestea. Condițiile mai 
favorabile se vor aplica din chiar momentul când ele au fost acordate terțului. Modificarea contractului prin 
ajustarea cu noile condiții contractuale mai favorabile se va face automat, fără negocieri prealabile, 
Proprietarul/Administratorul având a notifica Operatorul în termen maxim de 5 zile de la data acordării unor 
condiții mai favorabile oricărui terț. Ca urmare a acestei notificări, părțile vor încheia un Act adițional în termen 
maxim de 10 zile de la primirea notificării, cu aplicabilitate de la data acordării, de către Proprietar/ 
Administrator a condițiilor mai favorabile unui terț. În cazul în care Asociatia de proprietari refuză semnarea 
Actului adițional şi/sau nu notifică Operatorul cu privire la condițiile mai favorabile acordate terților, Operatorul 
va fi indreptățit să considere contractul ajustat în mod automat cu prevederile mai favorabile conținute în 
contractele încheiate de Proprietar cu terții. 
 
6. Tarifare 
6.1. Părțile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de 700 euro/an, în lei la cursul valutar oficial 
din ziua plății, la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, reprezentând 
contravaloarea dreptului de acces menționat la art.3.1. 
6.2. Pentru neplata în termen a tarifului se datorează penalități de întârziere potrivit legii pentru creanțele 
bugetare locale. 
6.3. Neplata tarifului timp de 2 ani consecutiv conduce la încetarea/rezilierea de drept a contractului, situație 
în care, la notificarea PROPRIETARULUI, OPERATORUL este obligat să elibereze terenul pe cheltuiala sa 
și să-l predea liber de sarcini în forma primită, sub sancțiunea de daune interese. 
 
7. Cesiunea dreptului 
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de rețele publice de 
comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, doar cu 
acordul prealabil al PROPRIETARULUI. 
7.2. OPERATORUL rămâne dator față de PROPRIETAR numai pentru obligațiile născute înainte de cesiune. 
Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiilor față de PROPRIETAR. 
 
8. Forța majoră 
8.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător 
- totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră aşa cum este definită 
de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte Părți în termen de 30 zile 
lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 
Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancțiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de 
Camera de Comerț şi Industrie sau de alt organism abilitat. Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor 
durează mai mult de 5 zile lucrătoare, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe, 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 
9. Notificări 
9.1. În accepțiunea Părților, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol. 
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de 
primire şi se consideră primită de destinatar la data menționată pe formularul tipizat de confirmare de primire. 
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență, 
notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin email, fax sau poştă. 
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată. 
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail. 
 



10. Litigii 
În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau 
în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se 
va soluționa de către instanțele judecătoreşti competente. 
 
11. Clauze finale 
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită 
dreptul de acces/dreptul de folosință şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului 
respectiv, deținătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului. 
11.2. În cazul în care Părțile îşi încalcă obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de 
Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 
obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său. 
11.3. Prezentul contract reprezintă voința părților şi înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii sale. 
 
Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare originale, dintre care două pentru operator 
şi unul pentru proprietar, astăzi _________________. 
 
 
                  PROPRIETAR                                                                                                    OPERATOR                    
          U.A.T. ORAȘUL IANCA                                                                                          RCS & RDS S.A. 
                       Primar,  
          Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                         ________________ 
        ______________________                                                                                                           
 
 
 
 
     Serviciul Financiar-Contabil,                                      Departament juridic, 
         Roșca Stănel George 
        __________________ 
 
 
 
    Viza compartimentului juridic,                           Departament 3G SA, 
            Dorina  Predescu 
  __________________________ 
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