
 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr.485 

                                       din 05 octombrie 2022 
 
privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data 
de 07 octombrie 2022 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 

      ►faptul că pe data de 10 octombrie 2022 se deschide sesiunea de depunere a cererilor de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, după principiul 
primul venit-primul servit, în cadrul apelurilor de proiecte PNNR/2022/C5-Valul Renovării, Axa 1-
Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri multifamiliale, Operațiunea A.3-
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale; 

      ►dispozițiile art.22 alin.(2) lit.a) și art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(4) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      În conformitate cu dispozițiile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a) şi alin.(4) și art.196 alin.(1) 
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 de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 
07 octombrie 2022, ora 1300, la sediul autorității deliberative, având următoarea ordine de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.58 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;     

      2.-Proiect de hotărâre nr.59 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri 
de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      -iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartiment proiecte; 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare și celelalte materiale aferente vor fi 
transmise consilierilor locali prin poșta electronică. 

      Art.3.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 07 octombrie 2022, ora 12,30. 

      Art.4.-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, 
                                                                                                                    SECTRETAR GENERAL   
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                 Alexandru STERIAN     

 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 
 



 

 

 

 

 
 

 

  
 
                                                          D I S P O Z I Ţ I A  Nr.486 

                                         din 07 octombrie 2022 
 
privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 
10 octombrie 2022, ora 900. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere: 

      ►necesitatea modificării și completării valorilor din H.C.L.Nr.59/07.10.2022, coroborată cu 
faptul că pe data de 10 octombrie 2022, ora 1000,  se deschide sesiunea de depunere a cererilor de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, după principiul 
primul venit-primul servit, în cadrul apelurilor de proiecte PNNR/2022/C5-Valul Renovării, Axa 1-
Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri multifamiliale, Operațiunea A.3-
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale; 

      ►dispozițiile art.22 alin.(2) lit.a) și art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(4) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      În conformitate cu dispozițiile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a) şi alin.(4) și art.196 alin.(1) 
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 de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la data de 
10 octombrie 2022, ora 0900, la sediul autorității deliberative, având următoarea ordine de zi: 

      -Proiect de hotărâre nr.60 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.59/ 
07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul 
Ianca, județul Brăila»; 
      -iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartiment proiecte; 

      Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și celelalte materiale aferente vor fi transmise 
consilierilor locali prin poșta electronică. 

      Art.3.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectului de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi, până la data de 10 octombrie 2022, ora 0830. 

      Art.4.-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, 
                                                                                                                    SECTRETAR GENERAL   
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                 Alexandru STERIAN     

 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.58 
                                                   din 07 octombrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
octombrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 07 octombrie 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 Emilian GROZEA este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna octombrie 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 
 

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 
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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 octombrie 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 Emilian Grozea să fie ales președinte de ședință 

pentru luna octombrie 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.59 
                                                                din 07 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 07 octombrie 
2022; 
      Având în vedere: 
      ►prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de 
Redresare şi Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, 
Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri 
rezidenţiale multifamiliale,  Operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor 
rezidenţiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A.nr.444/2022, cu modificările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.20 alin.(1) lit.j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      ►referatul nr.18950/05.10.2022 al compartimentului pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, cu 
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect și devizele generale cu indicatorii tehnico-
economici aferenți fiecărui bloc de locuințe; 
      ►referatul de aprobare al primarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și d), art.139 alin.(3) lit.a)  și e) 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 depunerea proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul 
Brăila» în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - 
Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale 
multifamiliale,  Operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale. 
      (2) Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul 
Ianca, județul Brăila» în cuantum de 21.081.457,37 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de  
3.996.528,02 lei. 
      Art.3.-Orașul Ianca se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate 
în etapa de implementare.  
      Art.4.-Primarul Orașului Ianca se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
      Art.5.-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 cerințelor art.139 alin.(3) 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 
 

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 
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                                                 REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, 
orașul Ianca, județul Brăila» 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiilor 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: 

      Vă amintiți că în ședința anterioară s-a alocat suma de 130 mii lei pentru servicii de expertizare 
tehnică și audit energetic la 8 blocuri de locuințe colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării 
energetice prin PNRR, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale,  Operaţiunea A.3 - Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale multifamiliale; 
      Acum vă putem spune că în perioada 10-31 octombrie 2022 are loc sesiunea de depunere a 
proiectelor, care se face on-line după principiul primul sosit-primul servit , motiv pentru  care se 
justifică și convocarea de îndată a consiliului local în vederea adoptării hotărârii de depunere a 
proiectului, deoarece suntem pregătiți să ne înscriem încă din prima primele zile ale sesiunii pentru 
a avea șanse mai mari de reușită, dat fiind faptul că fondurile sunt oarecum limitate; 
      Potrivit Ghidului specific, prin intermediul Componentei C5 - Valul Renovării se va urmări 
îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării 
seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziției către clădiri verzi şi inteligente, conferind 
respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme 
adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru 
implementarea investiţiilor; 
      Prin Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale 
multifamiliale, se va finanța renovarea energetică a cel puţin 4,3 milioane m2 de clădiri rezidenţiale 
multifamiliale, prin proiecte integrate (consolidare seismică şi eficienţă energetică) şi proiecte de 
renovare energetică; 
      Schema de finanţare va asigura faptul că cel puţin 90% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi 
utilizată pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice şi nu mai mult de 10% din alocare va fi 
utilizată pentru consolidarea seismică şi alte lucrări complementare (cum ar fi protecţia împotriva 
incendiilor, accesibilitatea etc.); 
      Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficienţă 
energetică, privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puţin 50% în comparație cu 
consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepţia 
clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de 
energie primară de cel puţin 30% (renovare moderată) şi peste 60% (renovare aprofundată) în 
comparație cu situaţia anterioară renovării;  

 R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



      Operaţiunea A.3-Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale.  
      Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii 
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv:  
      ● lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;     
      ● lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum;     
      ● instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;     
      ● lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;     
      ● lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;     
      ● sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;     
      ● sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;    
      ● modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 
soluţii inteligente; 
      ● lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor 
Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor; 
      Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura 
pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru 
permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), realizate în cazul 
clădirilor supuse unor renovări majore (şi care deţin mai mult de 10 locuri de parcare)     
      Alte tipuri de lucrări:  
      ● instalare de staţii de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere 
peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație; 
      Indicatorii apelului de proiecte:     
      ● reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an); 
      ● reducere a consumului de energie primară totală (kWh/mp an);     
      ● consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului 
(kWh/mp an);     
      ● arie desfăşurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (mp); 
      ● reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgco2/mp an);     
      ● puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr); 
      ● persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice    
(ex. valuri de căldură) (număr*). 
       Cu precizarea că descrierea sumară a investiției și indicatorii tehnico-economici aferenți fiecărui 
bloc de locuințe din proiect fac parte din documentația care însoțesc cererea de acordare a finanțării, 
vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată. 
 
 
                                                         Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 





































































 

 

 

 
 
 
 

                                                     P R O I E C T  
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.60 
                                                  din 10 octombrie 2022 

 
pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.59/07.10.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, 
județul Brăila»  
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 10 octombrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►faptul că în valoarea totală eligibilă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/ 
07.10.2022, nu au fost incluse valorile aferente stațiilor de încărcare electrică, respectiv o 
stație de încărcare electrică la 2.500 mp suprafață construită desfășurată renovată; 

      ►faptul că suma maximă eligibilă/proiect admisă pentru orașe este de 5.000.000 euro 
cu TVA, ori suma aprobată în ședința din data de 7 octombrie 2022 a fost de 25.077.985,39 
lei, depășind astfel valoarea maximă eligibilă, ceea ce ar fi condus fie la respingerea 
proiectului, fie la suportarea unor cheltuieli neeligibile mai mari din bugetul local; 

      ►referatul nr.19062/07.10.2022 al compartimentului pentru proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, cu noua descriere sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect și 
cu noul deviz general actualizat cu indicatorii tehnico-economici, cumulat pentru cele 8 
blocuri de locuințe cuprinse în proiect; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 
nr.1 și 2 din cadrul consiliului local; 

      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și d), art.139 alin.(3) 
lit.a)  și e) 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.-Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila», se modifică 
și se completează după cum urmează: 
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      1.-Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila», 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi reziliență în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea 
A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale” 

      2.-La articolul 2, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art.2.-(1) Valoarea maximă eligibilă a proiectului «Reabilitare termică blocuri 
de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila» este de 24.443.228,92 lei, din care suma 
de 3.818.698,09 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată.” 

      3.-La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul 
cuprins: 

      „(2) În cadrul proiectului se construiesc 7 stații de încărcare electrice cu o 
valoare totală eligibilă de 861.471,56 lei, din care suma de 137.545,11 lei 
reprezintă taxa pe valoarea adăugată.” 

      Art.II.-Hotărârea Consiliului Local nr.59/07.10.2022, cu modificările și completările 
aduse prin prezenta hotărâre se va republica, cu numerotarea corespunzătoare a 
articolelor/alineatelor. 

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

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) 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: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.59/07.10.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, 
județul Brăila» 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiilor 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: 

      În ședința Consiliului local din data de 07.10.2022 s-a adoptat Hotărârea nr.59 pentru depunerea 
proiectului ”Reabilitare termică blocuri de locuințe, orașul Ianca, județul Brăila”, cu o valoare totală 
de 25.077.985,39 lei, din care TVA în valoare de 3.996.528,02 lei. În această sumă nu au fost incluse 
valorile aferente stațiilor de încărcare electrică care, conform ghidului specific, sunt obligatorii și 
anume, o stație de încărcare electrică la 2.500 m2 arie desfășurată renovată. 

      Pe de altă parte, analizând în detaliu ghidul specific, am constatat că acesta nu prevede o valoare 
maximă eligibilă pe proiect, însă, accesând platforma în care se depun proiectele online, acolo am 
constatat că pentru orașe, indiferent de mărimea lor, suma maximă eligibilă admisă pe oraș este de 
5.000.000 euro cu TVA, ori suma aprobată în ședința din data de 07.10.2022 a fost de 25.077.985,39 
lei, depășind valoarea celor 5.000.000 euro. 

      În aceste condiții se impune adoptarea unei noi hotărâri în care să se prevadă: 

      1.-valoarea maximă eligibilă  care, în urma reanalizării indicatorilor tehnico-economici este de 
24.443.228,92 lei, din care TVA 3.818.698,09 lei; 

      2.-construirea a 7 stații de încărcare electrice cu o valoare totală de 861.471,56 lei, din care 
137.545,11 lei reprezentând TVA. 

       Cu precizarea că noua descriere a investiției și devizul general actualizat cu indicatorii tehnico-
economici, cumulat pentru cele 8 blocuri de locuințe, fac parte din documentația care însoțesc 
cererea de acordare a finanțării, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei hotărâri în forma 
prezentată. 

 
                                                         Vă mulţumesc ! 

 
                                                            P R I M A R 
 
 
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
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JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 
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