
D I S P O Z I Ţ I A Nr.748
din 17 octombrie 2017

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

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice

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

D I S P U N E:

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

1.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului administrat de consiliul local;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
2.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local a unui teren

intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
3.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului Ianca,

situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare și exploatare a investiției
„Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH Bordei Verde – Stația de pompare SPP 7 BH”.

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
4.-Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent acostamentului

căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de

investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
7.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuției de

1% la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
8.-Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au

funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
9.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi pe data

de 30 octombrie 2017, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija

secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

P R I M A R, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.76
din 31 octombrie 2017

privind: atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent acostamentului căii ferate,
cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017;
Având în vedere:
►promovarea unui proiect de reabilitare și modernizare a unor străzi din orașul Ianca și satele

aparținătoare Gara Ianca și Plopu, care nu au fost cuprinse în Proiectul „Dezvoltarea integrată a oraşului
Ianca - modernizarea spaţiilor publice urbane”, străzi care necesită atribuirea de denumiri și implicit
actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului;

►că tronsonul de drum adiacent acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor
din orașul Ianca, care urmează a fi inclus în proiectul de reabilitare și modernizare a străzilor, nu i s-a
atribuit nicio denumire la momentul implementării nomenclatorului stradal potrivit Deciziei Prefectului
nr.1374/ 27.09.1990;

►că denumirea propusă pentru strada în cauză este una comună și ca atare nu necesită avizul
comisiei județene pentru atribuirea de denumiri;

►dispozițiile art.2 lit.d) din O.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.d), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se atribuie denumirea ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent acostamentului căii
ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca, identificată prin Planul de situație anexat
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pe baza elementelor de identificare ale străzii potrivit alin.(1), se completează corespunzător
Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Ianca.

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

Art.3-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent
acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca.

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

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

În următoarea perioadă dorim să promovăm un proiect de reabilitare și modernizare a unor
străzi din orașul Ianca și satele aparținătoare Gara Ianca și Plopu, care nu au fost cuprinse în
cadrul Proiectului „Dezvoltarea integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor publice urbane”,
finalizat în urmă cu doi ani, unele dintre ele neavând denumiri sau nu au fost înscrise în Inventarul
domeniului public, iar la cele existente în Inventar trebuie actualizate suprafețele. În concret, în
orașul Ianca, dorim asfaltarea următoarelor străzi:

-str.Viilor, zona din partea nordică, înspre noile loturi de terenuri pentru locuințe;
-str.Rozelor, către cimitir;
-str.Fabricii, din zona abatorului și până la intersecția cu strada Școlii;
-str.Școlii, din strada Șărățeni și până la intersecția cu str.Fabricii, în zona târgului orășenesc;
-tronsonul de drum adiacent acostamentului căii ferate;
În satul Plopu avem o stradă în zona loturilor noi de locuințe, iar în satul Gara Ianca avem

tronsonul de drum în continuarea străzii principale care face legătura cu DN 2B pe sub podul rutier.
Revenind la tronsonul de drum care face obiectul proiectului de hotărâre, propus acum cu

denumirea ‹‹Strada Ceferiștilor››, vă rog să constatați că el este cuprins între strada Gării și strada
Viilor, dar pentru modernizare este propusă doar zona cuprinsă între strada Gării și strada
Primăverii.

Dat fiind faptul că la momentul implementării nomenclatorului stradal potrivit Deciziei
Prefectului nr.1374/27.09.1990 acest tronson de drum nu a primit vreo denumire și ulterior nu a
fost înscris nici în Inventarul domeniului public, 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.77

din 31 octombrie 2017

privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren
intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64.

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

Având în vedere:
►cererea nr.1894/04.09.2017 a domnului Bratosin Dumitru-Vicu, cu domiciliul în orașul Ianca,

str.Parcului nr.64, prin care a solicitat închirierea directă a unui teren liber de construcții situat în
continuarea curții aferente casei de locuit, în vederea extinderii anexelor gospodărești;

►raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
potrivit căruia terenul solicitat spre închiriere nu figurează înscris în Inventarul domeniului privat al
orașului, astfel că apare ca necesară declararea și înscrierea terenului în această evidență;

►dispoziţiile art.23 alin.(3), art.24 alin.(1) și (11) și art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar
nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1138 din Codul
civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea
consiliului local a terenului intravilan în suprafață de 1.120 mp, liber de construcții, situat în
orașul Ianca, str.Parcului nr.64.

(2) Terenul este identificat prin planul de delimitare anexat, care face parte integrantă din
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.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul de
urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a
unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64.

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.1894/04.09.2017, domnul Bratosin Dumitru-Vicu din orașul Ianca, str.Parcului nr.64, a
solicitat închirierea directă a unui teren liber de construcții situat în continuarea curții aferente casei de
locuit a acestuia, în vederea extinderii anexelor gospodărești;

Cu această ocazie, potrivit raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, am constatat că terenul solicitat spre închiriere nu figurează înscris în Inventarul
domeniului privat al orașului, astfel că apare ca necesară înscrierea terenului în această evidență;

La data de 1 ianuarie 1990, acest teren se afla în extravilanul orașului Ianca și în proprietatea fostei
CAP Ianca, dat ca lot în folosință domnului Bratosin Dumitru-Vicu în calitate de membru cooperator.

Terenul era situat în imediata apropiere a intravilanului și în continuarea terenului pe care l-a atribuit în
proprietate domnului Bratosin Dumitru-Vicu prin Actul de dare cu plată nr.332/ 02.05.1990, fiind ulterior
trecut în intravilanul orașului prin Planul Urbanistic General aprobat în anul 2001.

Potrivit dispoziţiile art.23 alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991- „pentru suprafaţa de teren agricol
atribuită de cooperativa agricolă de producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr.
42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă
acest teren se afla în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan…”, iar potrivit art.24 alin.(1) și
(11) din aceeași lege:

„(1) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie,
potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, pe
care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din
terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari.

(11) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai
mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau
primăria din localitatea respectivă.”

În fine, conform art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991, coroborate cu prevederile art.1138 din Codul civil:
„(1) 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.”

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.78
din 31 octombrie 2017

privind: acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului Ianca, situate pe
raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare și exploatare a
investiției „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde - Stația de
pompare SPP 7 BH”.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.9/17.10.2017 a O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde, cu sediul în comuna Bordei Verde, județul

Brăila, prin care a solicitat accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului Ianca, situate pe raza
Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare și exploatare a investiției
„Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde – Stația de pompare SPP
7 BH”, prin Măsura 4.3 – „Infrastructură agricolă și forestieră” – Submăsura 4.3.I – „Investiții pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructură de
irigații”;

►raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit
căruia orașul Ianca deține în proprietate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde suprafața de
64,76 ha pășune;

►dispoziţiile art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.c) și art.124 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.749 și
art.751 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Consiliul local al orașului Ianca este de acord cu accesul pe terenurile din domeniul privat
al orașului, situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare,
realizare și exploatare a investiției „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH
Bordei Verde – Stația de pompare SPP 7 BH”.

(2) Terenurile vizate sunt situate în T.119-P.717 = 3,26 ha, T.122-P.738 = 40,50 ha și T.123-P.747 =
21,00 ha.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul de urbanism și
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului
Ianca, situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare
și exploatare a investiției „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH  Bordei
Verde – Stația de pompare SPP 7 BH”.

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.9/17.10.2017, O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde, cu sediul în comuna Bordei Verde, județul
Brăila, a solicitat accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului Ianca, situate pe raza Plotului de
irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare și exploatare a investiției
„Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde – Stația de pompare SPP
7 BH”;

Proiectul urmează a fi promovat pentru finanțare prin Măsura 4.3 – „Infrastructură agricolă și forestieră”
– Submăsura 4.3.I – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice - Componenta infrastructură de irigații”;

Potrivit raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
orașul Ianca deține în proprietate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde suprafața de 64,76 ha
pășune, dispusă în T.119-P.717 = 3,26 ha, T.122-P.738 = 40,50 ha și T.123-P.747 = 21,00 ha;

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.c) și art.124 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.749 și art.751 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la dreptul de uz;

Dat fiind faptul că de fiecare dată am încurajat și am sprijinit sub orice formă, în condițiile legii, toate
acțiunile persoanelor fizice și juridice de atragere a fondurilor externe nerambursabile, indiferent din partea
cui a venit solicitarea, consider că și în acest caz trebuie să procedăm la fel, mai ales că aici este și un
interes național, dat fiind faptul că infrastructura de irigații este de o importanță publică deosebită în
această zonă a țării.

Peste toate acestea, chiar dacă orașul Ianca nu este membru al O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde, terenurile
pentru care s-a solicitat accesul vor beneficia și ele de sistemul de irigații modernizat, astfel că 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.79
din 31 octombrie 2017

privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al
oraşului Ianca administrat de consiliul local.

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

Având în vedere:
►promovarea unui proiect de reabilitare și modernizare a unor străzi din orașul Ianca și

satele aparținătoare Gara Ianca și Plopu, care nu au fost cuprinse în Proiectul „Dezvoltarea
integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor publice urbane”, străzi la care necesită
actualizarea datelor de identificare și implicit modificarea și completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al orașului;

►dispoziţiile art.3 alin.(4), art.21 alin.(2) şi art.22 din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, art. VII şi art.
X din Anexa 1 a H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;

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

►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale,
aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.2 din O.M.F.P.nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;

► Hotărârea Consiliului Local nr.76/2017 privind atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor››
tronsonului de drum adiacent căii ferate, cuprins între străzile Gării și Viilor, precum și
înscrierea acesteia în Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Ianca;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d), art.115
alin.(1) lit.b) şi art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin
Hotărârea Guvernului României nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează astfel:

a)-Se modifică poziţiile nr.13, 19, 24, 26, 27 şi 216 din Secţiunea I-bunuri imobile, după cum
urmează:
la poziția nr.13, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord-Lot.1;
Suprafaţă totală: 7.238 mp; Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.032 ml; Lot.2; Suprafaţă totală: 3749 mp”,  iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/
31.10.2017”;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan sud,
(Lot.1 DN 2B-intravilan nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud;
Suprafaţă totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml; Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafaţă totală: 5773 mp)”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii
Consiliului local nr.79/31.10.2017”;
la poziția nr.24, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu – intravilan,
Lot.1; Suprafaţă totală: 7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar: 1.138 ml; Lungime
spaţiu verde: 1.138 ml” Lot 2 ; Suprafaţă totală: 2683 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul
cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/
31.10.2017”;
la poziția nr.26, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-Siloz Ianca; Suprafaţă
totală: 8114 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca
conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 31.10.2017”;
la poziția nr.27, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str.nr.3-intravilan; Suprafaţă
totală: 2773 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca
conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 31.10.2017”;
la poziția nr.216, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărățeni – Str.Fabricii;
Lot.1  Suprafaţă totală: 1800 mp; Lot.2 Suprafaţă totală: 1938 mp”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/
31.10.2017”;

b)-Se completează Secţiunea 1 – bunuri imobile din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca cu poziţiile nr.244-245, conform datelor din Anexă care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU



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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniul public al oraşului Ianca administrat de consiliul local.

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:

Așa cum spuneam la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, dorim promovarea unui
proiect de reabilitare și modernizare a unor străzi din orașul Ianca și satele aparținătoare Gara
Ianca și Plopu, care nu au fost cuprinse în Proiectul „Dezvoltarea integrată a oraşului Ianca -
modernizarea spaţiilor publice urbane”, străzi la care se impune actualizarea datelor de
identificare și implicit modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului;

În concret, în orașul Ianca, dorim asfaltarea următoarelor străzi:
-str.Viilor, zona din partea nordică, înspre noile loturi de terenuri pentru locuințe;
-str.Rozelor, către cimitir;
-str.Fabricii, din zona abatorului și până la intersecția cu strada Școlii;
-str.Școlii, din strada Șărățeni și până la intersecția cu str.Fabricii, în zona târgului orășenesc;
-tronsonul de drum adiacent acostamentului căii ferate;
În satul Plopu avem o stradă în zona loturilor noi de locuințe, iar în satul Gara Ianca avem

tronsonul de drum în continuarea străzii care face legătura cu DN 2B pe sub podul rutier;
Pentru toate acestea s-au efectuat măsurători topografice și s-au constatat diferențe de

suprafețe față de cele prevăzute în Inventarul domeniului public, iar unele străzi nu au fost
înscrise în acest Inventar, ceea ce necesită modificarea și completarea acestuia;

În cauză sunt incidente dispoziţiile art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
localităților, art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, pct.1-lit.c) din Normele
metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.nr.1031/1999 și dispoziţiile art.1
alin.(2) şi art.2 din O.M.F.P.nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

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

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



JUDEŢUL  BRĂILA ANEXA
ORAŞUL IANCA la H.C.L nr.79/2017

Comisia specială pentru întocmirea inventarului Primarul Oraşului Ianca
bunurilor care alcătuiesc domeniul public FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ

al oraşului IANCA

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR  CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI  PUBLIC
AL  ORAŞULUI IANCA , JUDEŢUL BRĂILA

SECŢIUNEA  I.  BUNURI  IMOBILE

Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
Bunului Elemente  de  identificare

Anul
dobândirii sau

dării  în
folosinţă

Valoare de
inventar

Situaţia juridică
actuală, denumire act
proprietate sau alte

acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6

244 1.3.7. Strada Fabricii
Traseu str. Scolii - Abatorul de păsări

Suprafață totală -22002mp 2017 -

Domeniul public al
orașului Ianca conform
Hotărârii Consiliului

local nr. 79/31.10.2017

245 1.3.7. Strada
Ceferiștilor

Traseu str. Gării - Str. Viilor
Suprafață totală -15406 mp 2017 -

Domeniul public al
orașului Ianca conform
Hotărârii Consiliului

local nr. 79/31.10.2017

COMISIA SPECIALĂ PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR
CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI IANCA:

Preşedinte : Mircescu Mircea……………………….

Membri : Stanciu Glicherie ……………………… Turcu Georgiana ……………………...…

Ciucă Mioara …………………..……… Roşca Stănel George ……………………

Deacu Daniel Constantin ……………… Burducea Steluța ……………………….



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.80
din 31 octombrie 2017

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

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.6847/09.10.2017 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca și referatul Școlii

Gimnaziale Plopu, prin care se solicită rectificarea bugetelor acestor unități de învățământ ca urmare a
realizării unor venituri suplimentare din activitățile autofinanțate;

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

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

a)-se majorează cu suma de 834 lei veniturile bugetului local din capitolul 422A34-subvenții de la
bugetul de stat pentru încălzirea locuinței - și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile bugetului local din
capitolul 682A1501-570201 - ajutor social în numerar;

b)-se majorează cu suma de 10.000 lei veniturile din autofinanțare ale Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› Ianca, reprezentând despăgubiri plătite de Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților pentru terenul care nu a putut fi restituit în natură, și cu aceeași sumă se majorează
cheltuielile cu bunuri și servicii ale acestei unități de învățământ;

c)-se majorează cu suma de 4.000 lei veniturile din autofinanțare ale Școlii Gimnaziale Plopu, sumă
provenită din sponsorizarea acordată de OMV Petrom SA, și cu aceeași sumă se majorează cheltuielile
acestei unități de învățământ pentru finanțarea proiectului „Reciclezi și te finanțezi”, constând în
amenajarea unui centru de colectare materiale reciclabile și valorificarea acestora în scopuri educaționale;

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii Liceului
Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca și Școlii Gimnaziale Plopu, care vor opera modificările în bugetele
proprii potrivit prevederilor art.1.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017.

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

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

Prin adresa nr.6847/09.10.2017, Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca a solicitat
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității, ca urmare a încasării sumei de 10.000 lei,
reprezentând despăgubiri plătite de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru
terenul care nu a putut fi restituit în natură, sumă care să fie folosită pentru finanțarea cheltuielilor
cu bunuri și servicii ale acestei unități de învățământ

Tot așa, prin referatul nr.20309/13.10.2017, Școala Gimnazială Plopu a solicitat la rându-i
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității ca urmare a realizării unor venituri
suplimentare din activitățile autofinanțate, în concret din sponsorizarea acordată de OMV Petrom
SA pentru finanțarea proiectului „Reciclezi și te finanțezi”, constând în amenajarea unui centru de
colectare materiale reciclabile care ulterior să fie valorificate în scopuri educaționale;

În fine, prin raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, s-a mai propus majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 834 lei în capitolul
422A34-subvenții de la bugetul de stat pentru încălzirea locuinței - și utilizarea acesteia pentru
acordarea ajutorului social în numerar, potrivit destinației pentru care a fost transferată de la
bugetul de stat;

Prin urmare, având în vedere motivațiile de mai sus, vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.81
din 31 octombrie 2017

privind: aprobarea Listelor de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și de
apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din județul Brăila pentru perioada de
programare 2014 - 2020.

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

Având în vedere:
►adresa nr.881/06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

prin care s-a solicitat aprobarea Listelor de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu
apă și apă uzată, actualizate în luna august 2017, pentru perioada de programare 2014 -
2020;

►adresa nr.33298/02.10.2017 a Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, cu Listele de
investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, actualizate în luna
august 2017, pentru perioada de programare 2014 - 2020;

►avizul Comisiei tehnico-economice nr.19437/02.10.2017 pentru „Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila pentru perioada de
programare 2014 - 2020”, Faza studiu de fezabilitate;

►Centralizatorul principalilor indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de
alimentare cu apă și pe sistemul de canalizare;

►Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.56/2014 privind avizarea favorabilă a
Listelor de investiții prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, care se
vor realiza în perioada 2014 - 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată din Județul Brăila;

►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de investiții prioritare pentru sistemele
de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza în perioada de programare 2014 -
2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul
Brăila;

►Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.23/2015 pentru aprobarea Master
Planului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila, versiunea
definitivă - februarie 2015;

►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare
cu apă și canalizare al județului Brăila, versiunea definitivă - februarie 2015;

R O M Â N I A
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►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listelor de investiții prioritare pentru sistemele
de alimentare cu apă și apă uzată, care se vor realiza în perioada de programare 2014 -
2020, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila;

►prevederile art.17, alin.(2) lit.b), pct.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila, coroborate cu prevederile art.37 alin.(1) și (3) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b)- e), alin.(4) lit.e) și f), alin.(6)
lit.a) pct.14 și alin.(7) lit.a), art.37, art.45 alin.(2), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în
perioada de programare 2014 - 2020, actualizată în luna august 2017, conform Anexei nr.1.

Art.2-Se aprobă Lista de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 - 2020, actualizată în luna august 2017, conform Anexei nr.2.

Art.3.-Investițiile din Listele prevăzute la art.1-2 se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul orașului Ianca.

Art.5-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.

Art.6.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU



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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea Listelor de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și
de apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din județul Brăila pentru perioada de programare
2014 - 2020.

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

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

Prin adresa nr.881/06.10.2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila a
solicitat aprobarea Listelor de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată,
actualizate în luna august 2017, pentru perioada de programare 2014 – 2020, care se vor realiza
prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila;

Solicitarea este susținută de adresa nr.33298/02.10.2017 a Operatorului C.U.P. Dunărea
Brăila, cu Listele de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, actualizate
în luna august 2017, pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu avizul Comisiei tehnico-
economice nr.19437/02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Brăila pentru perioada de programare 2014 - 2020”, Faza studiu de
fezabilitate, și cu Centralizatorul principalilor indicatori tehnico-economici ai investițiilor;

Acum, ceea ce ne interesează pe noi, este că în aceste Liste orașul Ianca se regăsește cu o
valoare totală a investițiilor de 2.263.097 euro, fără TVA, constând în executarea unui tronson de
conductă de aducțiune apă Ianca-Batogu, două grupuri de pompare în gospodăria Ianca, instalație
de producere soluție de hipoclorit pentru clorinarea apei potabile, rețele de canalizare și stații de
pompare ape uzate în satele Plopu-7.280 m, Perișoru-6.533 m și Oprișenești-5.454 m.

Așadar, este o continuare firească a ceea ce s-a realizat în orașul nostru prin Programul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, de aceea 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
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.82

din 31 octombrie 2017

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea
contribuției de 1% a orașului Ianca la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 –
2020”.

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

Având în vedere:
► necesitatea îndeplinirii cerințelor alin.(8) al art.1-Drepturi și obligații suplimentare ale

părților din Secțiunea 1 a Anexei nr.1-Condiții specifice aplicabile POIM 2014-2020, Axa
prioritară 3., Obiectivul specific 3.2. din Contractul de finanțare a Programului Operațional
Infrastructura Mare nr.27/13.02.2017, înregistrat la Operator sub nr.3194/17.02.2017,
referitoare la revizuirea hotărârilor organelor deliberative ale membrilor asociați, beneficiari
direcți ai investițiilor, privind asigurarea cofinanțării proiectului;

►Hotărârea Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1% a
orașului Ianca la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.-Se modifică preambulul Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind
aprobarea contribuției de 1% a orașului Ianca la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada
2014 – 2020”, care va avea următorul cuprins:

„Având în vedere:
►adresa nr.932/18.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,

în revenire la adresa nr.882/06.10.2017, prin care s-a solicitat revizuirea Hotărârii
Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1% a orașului Ianca la
cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020”;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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



►adresa nr.19658/18.10.2017 a Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, în revenire la
adresa nr.33298/02.10.2017, cu Centralizatorul privind calculul actualizat al contribuției de
1% a localităților beneficiare directe a Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”;

►Contractul de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare nr.27/
13.02.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, și Compania de Utilități
Publice Dunărea Brăila SA , în calitate de beneficiar al finanțării;

►Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.81/31.10.2017 pentru aprobarea
Listelor de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și de apă uzată, actualizate
în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă uzată din județul Brăila pentru perioada 2014 - 2020;

►prevederile art.12 alin.(1) lit.g) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.8 alin.(1) și (3) lit.g) și art.9 alin.(1) lit.d) din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►prevederile art.1 alin.(1) și (2)- Obiectul contractului de finanțare și ale art.3-Valoarea
contractului de finanțare - Programul Operațional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017;

► prevederile art.1 alin.(1), (8) și (13) - Drepturi și obligații suplimentare ale părților din
Secțiunea I. Condiții specifice aplicabile sectorului de apă/apa uzată din Anexa 1-Condiții
specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară
3.-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific 3.2.-Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane,
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - la Contractul
de finanțare;

►prevederile alineatului 7 - Finanțarea investițiilor și cofinanțarea - (numerotare
corectata din alineatul 8 în alineatul 7 prin Actul Adițional nr.1 la Contractul de Delegare a
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației
nr.10 din 07.05.2010) din Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte Surse de Venit din Capitolul
1 - Sistemul Financiar din Titlul II - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;

►prevederile art.16 – Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct.1-5 și ale art.17 alin.(7),
alin.(8), alin.(9), alin.(14), alin.(15), alin.(21), alin.(27)- Alte obligații pentru Delegatar – pct.
3, 5, 6, 7, 8 și 9 – Obligațiile Delegatarului din Capitolul III – Părțile Contractante, Secțiunea
1 – Drepturile și Obligațiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegarea
din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;

►prevederile art.4 alin.(1) și (2), ale art.5 alin.(1) lit.c), lit.e), lit.g) și lit.h) și ale art.17
alin.(2) lit.b - Strategia de Dezvoltare – pct.1 și 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și f) și alin.(6) lit.a)
pct.14, art.37, art.45 alin.(2), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art.II-Se revizuiește Dispozitivul Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014, care va
avea următorul cuprins:



„Art.1.-Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice de către Unitatea
Administrativ Teritoriala Orașul Ianca, in calitate de beneficiar direct al investițiilor în valoare
de 1.899.049,18 Euro din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă
Uzata în Județul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020.

Art.2.-Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistentei Tehnice în suma de 804 lei, care
reprezintă procentul de1% din valoarea investițiilor, pentru care Unitatea Administrativ
Teritoriala Orașul Ianca are calitatea de beneficiar direct.

Art.3.-Suma de 804 lei a fost stabilită conform metodologiei din Centralizatorul privind
calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistența Tehnică datorată de
localitățile beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzata în Județul Brăila, în perioada de programare 2014-2020, prevăzut în
Anexa-parte integranta din prezenta hotărâre, unde la poziția 4 figurează UAT Orașul Ianca.

Art.4.-(1) Se aprobă includerea sumei de 804 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unității
Administrativ Teritoriale Orașul Ianca, cu destinația prevăzută la art.2.

(2) Suma de 804 lei va fi virată până cel târziu la data de 20.11.2017 în contul RO66
RNCB 0048 0240 8727 0126 al SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA,
deschis la BCR Brăila, în calitatea sa de beneficiar al finanțării în Contractul de Finanțare –
Programul Operațional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017/nr.3194 din 17.02.2017.

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Chiriță
Fănel George-primarul orașului Ianca.”

III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea
contribuției de 1% a orașului Ianca la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”.

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

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

Strict legat de hotărârea anterioară, în scopul îndeplinirii cerințelor din Contractul de finanțare a
Programului Operațional Infrastructura Mare nr.27/13.02.2017, privind revizuirea hotărârilor
organelor deliberative ale membrilor asociați, beneficiari direcți ai investițiilor, pentru asigurarea
cofinanțării, prin adresa nr.932/18.10.2017 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
a solicitat revizuirea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 referitoare la aprobarea
contribuției de 1% a orașului Ianca la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020”, asta
și ca urmare a modificării sumei datorate de orașul Ianca pentru cofinanțare de la 693 Euro, cât s-
a aprobat în 2014, la 804 lei acum.

Tot așa, solicitarea este susținută de adresa nr.19658/18.10.2017 a Operatorului C.U.P.
Dunărea Brăila, în revenire la adresa nr.33298/02.10.2017, cu Centralizatorul privind calculul
actualizat al contribuției de 1% a localităților beneficiare directe a Proiectului „Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020”.

Așadar, cum spuneam și la hotărârea anterioară, este o continuare a ceea ce s-a realizat în
orașul nostru prin Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din
Județul Brăila, de aceea 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.83
din 31 octombrie 2017

privind: preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au
funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești.

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

Având în vedere:
►adresa nr.5372/04.09.2017 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, prin care se

solicită preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au
funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești, scoase din rețeaua școlară din cauza
lipsei preșcolarilor și elevilor;

►dispoziţiile art.112 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.d), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în
care au funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești, astfel cum sunt evidențiate la
pozițiile 182 și 215 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului.

(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va încheia
protocolul de predare-primire a bunurilor prevăzute la alin.(1), luându-se măsurile corespunzătoare
de conservare a acestora.

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

Art.3-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și
terenului aferent în care au funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești.

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

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

Prin adresa nr.5372/04.09.2017, Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca a
solicitat preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au
funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești, desființate și scoase din rețeaua
școlară din cauza lipsei preșcolarilor și elevilor, aceste unități școlare funcționând în ultimii
ani în structura Liceului;

Din păcate am ajuns să trăim și astfel de vremuri, care se pare că vor fi ireversibile
atâta timp cât în acest sat nu se mai nasc copii care să formeze o grupă sau o clasă și care
să reclame prezența unui cadru didactic în sat, soluția fiind naveta preșcolarilor/elevilor în
orașul Ianca.

Nu este exclus ca într-un viitor apropiat să se repete situația și în celelalte sate
aparținătoare, cel mai probabil și foarte curând în satele Tîrlele Filiu și Oprișenești.

Deocamdată nu se pune problema schimbării destinației acestor imobile din baza
materială a învăţământului preuniversitar de stat, astfel că vom lua măsurile de conservare
corespunzătoare a acestora, până când va apărea o oportunitate de punere a lor în valoare.

Prin urmare vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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