
D I S P O Z I Ţ I A Nr.443
din 16 septembrie 2019

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.

nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului

Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local în funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,
ca urmare a demisiei, consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
2.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcție al

domnului Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile
locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat;

- iniţiator: primar; raport: comisia de validare
3.-Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a

funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››  Ianca, din spațiu de
învățământ în spațiu necesar înființării  serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru
de primire în regim de urgență››, prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 3
4.-Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al orașului Ianca, județul Brăila, administrat de consiliului local;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
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5.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți
potrivit legii;

- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
6.-Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca

asupra imobilului supus vânzării, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.304
mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal16, parcela 631, limitrof
centralei termice nr.2;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 2
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint

Management S.A., în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje
gestionate prin serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
8.-Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019

privind darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat,
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, precum și aprobarea organizării licitației pentru închirierea
stadionului în același scop;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 și 3
9.-Diverse.
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente

asupra proiectelor de hotărâri la secretarul orașului Ianca, până pe data de 23.09.2019, ora
16,00.

Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi pe data de 24 septembrie 2019, ora 15,00 la sediul Consiliului Local.

Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

P R I M A R, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.61
din 26 septembrie 2019

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului Racu
Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, consilier local ales
pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Având în vedere:
►demisia domnului Racu Ștefan din calitatea de consilier local în funcție, ales în cadrul

Consiliului local al orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17475/06.09.2019;

►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) teza I din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

►referatul constatator comun al primarului și secretarului orașului, precum şi raportul 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a demisiei din data de 6 septembrie 2019.

(2) Consiliul al oraşului Ianca constată vacantarea locului de consilier local ocupat de domnul
Racu Ștefan, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant declarat
ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Brăila, potrivit
prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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

Nr.17475/09.09.2019

REFERAT CONSTATATOR

Subsemnaţii, Fănel George Chiriţă şi Alexandru Sterian, primarul și respectiv secretarul oraşului
Ianca, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind: constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local în funcție al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,
ca urmare a demisiei, consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data
de 5 iunie 2016.

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,
adresăm rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi consiliului local să aprobe proiectul
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri o argumentăm astfel:

Pe data de 6 septembrie 2019, sub nr.17475 din aceeași zi, a fost înregistrată demisia domnului Racu
Ștefan din calitatea de consilier local în funcție în cadrul Consiliului local al orașului Ianca, ales în această
calitate pe lista Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila la alegerile locale din data de
5 iunie 2016;

În aceste condiții sunt aplicabile prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I,
alin.(10) și alin.(17) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019, în sensul că pe ordinea de zi a primei şedinţe a
consiliului local desfăşurată după apariţia evenimentului, adică după depunerea demisiei, trebuie
înscris proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant, iar hotărârea
trebuie adoptată în termen de 30 de zile de la introducerea proiectului pe ordinea de zi.

În caz contrar, în maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru adoptarea hotărârii
consiliului local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se
realizează de către prefect, prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul
localității.

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, pentru că, în orice
situație, demisia este un act unilateral de voință care nu trebuie aprobată și nici justificată, doar se ia act
de existența ei.

Vă mulţumim !

P R I M A R, S E C R E T A R,

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.62

din 26 septembrie 2019

privind: validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului
Local al Orașului Ianca, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie
2016 pe lista Partidului Social Democrat.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de

consilier local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei, precum şi declararea locului vacant;

►dispoziţiile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

►adresa nr.188/13.09.2019 a Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila, prin care se
confirmă apartenența politică și se solicită validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales pe lista acestui partid la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016;

►tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local al Partidului Social Democrat-
Organizaţia Judeţeană Brăila, înregistrat la nr.12/19.04.2016 de către Circumscripţia nr.3 Ianca, precum şi
Hotărârea Consiliului Local nr.35/27.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali, potrivit cărora
ultimul mandat de consilier în funcţie validat de pe lista acestui partid este cel al domnului Sterpu George,
iar următorul candidat care nu a obţinut mandatul de consilier local în funcţie, fiind declarat ales consilier
supleant pe această listă la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, este domnul Ungureanu Cătălin;

►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din 5 iunie 2016;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Începând cu data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, urmând a face parte din comisia de specialitate
nr.3 pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţie
copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului Ungureanu Cătălin în
cadrul Consiliului Local al Orașului Ianca, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile
locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat.

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 validare să avizeze favorabil 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 Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.09.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de
consilier local în funcţie al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei, şi s-a declarat locul vacant, el fiind ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat;

Acum, potrivit dispoziţiilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii
vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării
mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice din partea cărora au candidat supleanţii
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv;

În acest context, prin adresa nr.188/13.09.2019, Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila
a confirmat apartenența politică și a solicitat validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales pe lista acestui partid la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016;

Această solicitare este susținută de tabelul cu propuneri de candidaturi pentru funcţia de consilier local
al Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila, înregistrat sub nr.12/19.04.2016 de către
Circumscripţia nr.3 Ianca, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr.35/27.06.2016 de validare a mandatelor
consilierilor locali, potrivit cărora ultimul mandat de consilier local în funcţie validat de pe lista acestui partid
este cel al domnului Sterpu George, iar următorul candidat care nu a obţinut mandatul de consilier local în
funcţie, fiind declarat ales consilier supleant pe această listă la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, este
domnul Ungureanu Cătălin;

Așadar, sunt întrunite toate condițiile organizatorice și legale pentru validarea mandatului de consilier
local în funcţie al domnului Ungureanu Cătălin, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată, iar în felul acesta și satul Târlele Filiu va fi reprezentat în Consiliul Local al Orașului Ianca, pentru
că era singurul sat care nu avea reprezentare la acest nivel.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.63
din 26 septembrie 2019

privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării
serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie
2019;

Ținând cont de observațiile din adresa nr.9278/31.07.2019 a Direcției Patrimoniu și Investiții din
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, făcute la solicitarea noastră de obținere a avizului conform
prin adresa nr.15274/24.06.2019, transmisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019 de
schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, în scopul înființării unor servicii sociale din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

Faptul că pe terenul în suprafață de 3.135 mp, propus a i se schimba destinația odată cu clădirea
fostului internat, se află și construcțiile notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a funcționat
centrala termică cu anexa acesteia, dezafectate și propuse spre demolare, ceea ce presupune
efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform necesar desființării lor;

Pentru că toate aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a serviciilor
sociale, promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea bugetului local pe anul
viitor pentru alocarea fondurilor de cofinanțare necesare reabilitării și dotării clădirii, se impune
reducerea suprafeței de teren aferente obiectivului la 1.553 mp, care să excludă de la avizare în
această etapă construcțiile C5 și C6, urmând ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

Deoarece pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil adecvat
scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se află într-o continuă
stare de degradare, iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei construcții sunt cu mult sub
cele necesare construirii uneia noi, coroborate cu alte cheltuieli inutile pentru conservarea clădirii,
susținem ferm soluția schimbării destinației acestui imobil; .
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Din aceste considerente și având în vedere:
►Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale pentru emiterea

Certificatului seria AF-Nr.005903/28.09.2018, privind acreditarea Primăriei orașului Ianca-Direcția de
asistență socială ca furnizor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 pentru
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

►faptul că în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul acreditat este
obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să
înființeze și să acorde noi servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor prevăzute în
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►pentru necesitatea respectării angajamentul dat și implicit a menținerii acreditării, se propune
înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu
scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele fără
adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare
familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv
preparare hrană caldă, îngrijiri medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi
informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.;

►adresa nr.3872/06.09.2019 privind acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar, precum și clarificările date de liceu prin adresa nr.3732/28.08.2019 ca urmare  a
solicitării Direcției de Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;

►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu prevederile
Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al direcției de asistență socială și
serviciului de urbanism din cadrul primăriei, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale imobilului, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila, din spațiu de învățământ în
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spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de
urgență››, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015.

(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este format din clădirea C4 și terenul aferent în suprafață de 1.553
mp, înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Orașul Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela
157, str.Calea Brăilei nr.167, județul Brăila.

(3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele aferente
celor două servicii sociale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face după obținerea avizului conform
al Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.

Art.3.-Indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență, vor fi
elaborați și aprobaţi după obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de
finanţare a lucrărilor, precum și cele de funcționare a serviciilor sociale.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.18/
28.03.2019.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››  Ianca, din spațiu de învățământ
în spațiu necesar înființării  serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire
în regim de urgență››, prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015.

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 comisiilor 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 Hotărârea Consiliului Local nr.18/28.03.2019 s-a propus schimbarea destinaţiei imobilului în

care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca,
județul Brăila, în scopul înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››. În baza
acelei hotărâri am obținut ulterior acordul consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar
Județean Brăila, emis cu adresa nr.3659/08.05.2019, după care am solicitat avizul conform al
Ministerului Educaţiei Naționale prin adresa nr.15274/24.06.2019;

Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr.9278/31.07.2019 Direcția Patrimoniu și Investiții
din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale a făcut câteva observații și a cerut anumite clarificări în
privința schimbării destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, pentru înființarea acelui serviciu social;

Informațiile cu privire la structura unității de învățământ, la baza materială a acesteia și la
securitatea/siguranța procesului de învățământ, ne-au fost furnizate de conducerea Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› prin adresa nr.3732/28.08.2019, la care mai adăugăm unele detalii în
memoriul justificativ în ceea ce privește respectarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ;

Peste toate acestea însă, Direcția Patrimoniu și Investiții a constatat că pe terenul în suprafață de
3.135 mp, propus a i se schimba destinația odată cu clădirea fostului internat, se află și cele două
construcții notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a funcționat centrala termică cu anexa
acesteia, ambele dezafectate și propuse spre demolare, ceea ce ar presupune efectuarea unor
expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform și pentru desființarea acestora;

Pentru că aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a serviciilor
sociale, promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea bugetului local pe anul
viitor pentru alocarea fondurilor de finanțare/cofinanțare necesare reabilitării și dotării clădirii, soluția
pe care o propunem este aceea de reducere a suprafeței de teren aferente obiectivului de la 3.135
mp la 1.553 mp (suficientă și aceasta pentru funcționarea lui), care să excludă de la avizare în această
etapă construcțiile C5 și C6, urmând ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;
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În continuare ne menținem ferm pe soluția schimbării destinației clădirii fostului internat școlar,
pentru că pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil adecvat scopului
propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se află într-o continuă stare de
degradare, iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei construcții sunt cu mult sub cele
necesare construirii uneia noi, ca să nu mai vorbim de cheltuielile inutile de conservare a clădirii dacă
nu i se va schimba destinația;

În rest, amintesc și reiau motivațiile suplimentare arătate și la adoptarea Hotărârii Consiliului Local
nr.18/28.03.2019, anume că:

1-în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, prin Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Primăria
orașului Ianca-Direcția de Asistență Socială a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale, scop în
care a fost emis Certificatul seria AF-nr.005903/28.09.2018, cu valabilitate 3 ani de la data emiterii;

2-în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, ne-am angajat ca în maxim 3 ani de la
data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii acreditării, să înființăm și să acordăm noi servicii
sociale cu licență de funcționare din gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/
2015;

De aceea, pentru a respecta angajamentul dat și a nu risca retragerea acreditării, ne propunem
înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, scopul principal fiind acela de a acorda
îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele fără adăpost sau pentru copiii
străzii, chiar și pentru victimele violenței în familie, prin următoarele activități/servicii principale:
educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de
noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri medicale inserţie/reinserţie socială, terapie
ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.;

Din aceste considerente, în special pentru faptul că se reduce suprafața terenului aferent clădirii,
trebuie să reluăm procedura printr-o nouă hotărâre a consiliului local, la care am primit încă odată
acordul consiliului de administraţie al liceului pentru schimbarea destinaţiei imobilului, potrivit adresei
nr.3872/06.09.2019, necesare noului demers în obținerea acordului consiliului de administrație al
Inspectoratului școlar Județean Brăila și a avizului conform al ministerului de resort, conform Ordinului
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă,
iar după obţinerea avizului conform să elaborăm și să aprobăm indicatorii tehnico economici pentru
lucrările de modernizare a imobilului, în vederea înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni››
și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de finanţare a
lucrărilor, precum și cele de funcționare a serviciilor sociale.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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Nr.17301/30.08.2019

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/28.03.2019 s-a propus schimbarea destinaţiei
imobilului în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››.  În baza acestei hotărâri am obținut ulterior acordul consiliului de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Brăila, emis cu adresa nr.3659/08.05.2019 după care am
solicitat avizul conform al Ministerului Educaţiei Naționale prin adresa nr.15274/24.06.2019;

Ca răspuns la solicitarea noastră, prin adresa nr.9278/31.07.2019, Direcția Patrimoniu și
Investiții din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale a făcut câteva observații și a cerut anumite
clarificări în privința schimbării destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, pentru înființarea acelui serviciu social. Informațiile
cu privire la structura unității de învățământ, la baza materială a acesteia și la securitatea/
siguranța procesului de învățământ, ne-au fost furnizate de conducerea Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› prin adresa nr.3732/28.08.2019, la care venim cu detalii
suplimentare pe parcursul prezentului memoriul justificativ în ceea ce privește respectarea
prevederilor Legii nr.35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

Peste toate acestea însă, Direcția Patrimoniu și Investiții a constatat că pe terenul în
suprafață de 3.135 mp, propus inițial a i se schimba destinația odată cu clădirea fostului
internat, se află și cele două construcții notate în Cartea Funciară cu C5 și C6 în care a
funcționat centrala termică cu anexa acesteia, ambele dezafectate și propuse spre demolare,
ceea ce ar presupune efectuarea unor expertize tehnice în vederea obținerii avizului conform
și pentru desființarea acestora;

Pentru că aceste demersuri ar întârzia nepermis de mult procedurile de înființare a
serviciilor sociale, prin promovarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă și elaborarea
bugetului local pe anul viitor pentru alocarea fondurilor de finanțare/cofinanțare necesare
reabilitării și dotării clădirii, soluția pe care o propunem este aceea de reducere a suprafeței
de teren aferente obiectivului de la 3.135 mp la 1.553 mp (suficientă și aceasta pentru
funcționarea lui), care să excludă de la avizare în această etapă construcțiile C5 și C6, urmând
ca acestea să facă obiectul unei acțiuni separate;

În continuare ne menținem ferm pe soluția schimbării destinației clădirii fostului internat
școlar, pentru că pe raza orașului Ianca nu mai există și nu mai dispunem de un alt imobil
adecvat scopului propus, pentru faptul că internatul nu mai este utilizat de peste 4 ani și se
află într-o continuă stare de degradare (care necesită cheltuieli inutile de conservare pe care
nu mai suntem dispuși să le alocăm), iar costurile pentru lucrările de reabilitare a acestei
construcții sunt cu mult sub cele necesare construirii uneia noi;
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Ținând cont de observațiile Direcției Patrimoniu și Investiții, în procedura de adoptare a
unei noi hotărâri cu propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila,
din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni››
și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G.
nr.867/2015, Primarul orașului Ianca, Direcția de asistență socială și Serviciul de urbanism din
cadrul Primăriei supunem atenției Consiliului Local al Orașului Ianca, Inspectoratului Școlar
Județean Brăila și Ministerului Educației Naționale, următoarele:

►în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, prin Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale,
Primăria orașului Ianca-Direcția de Asistență Socială a fost acreditată ca furnizor de servicii
sociale, scop în care a fost emis Certificatul seria AF-nr.005903/28.09.2018, cu valabilitate 3
ani de la data emiterii;

►în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul
acreditat s-a obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea retragerii
acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din gama celor
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

►din nou, pentru a respecta angajamentul luat și a nu risca retragerea acreditării, se
propune înființarea serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim
de urgență››, cu scopul principal de a acorda îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice,
pentru persoanele fără adăpost sau pentru copiii străzii, prin următoarele activități/servicii
principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare pe perioadă determinată sau
cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană caldă, îngrijiri medicale
inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională,
pază, alte activităţi administrative, etc.;

►locația vizată pentru înființarea acestor servicii sociale este imobilul fostului internat
școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, la care am primit iarăși acordul consiliului
de administraţie pentru schimbarea destinaţiei acestuia, potrivit adresei nr.3872/06.09.2019,
necesar adoptării hotărârii consiliului local și efectuării unui nou demers în vederea obținerii
acordului consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila și a avizului
conform al ministerului de resort, conform Procedurii aprobate prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016;

►imobilul care face obiectul hotărârii consiliului local este înscris în Cartea Funciară
Nr.75831 a U.A.T Oraș Ianca-domeniul public, Cvartal 4-Parcela 157, str.Calea Brăilei nr.167,
județul Brăila, fiind compus din construcția C4 și teren aferent în suprafață de1.553 mp;

►datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și suprafețele
aferente celor două servicii sociale sunt prevăzute în anexa la prezentul memoriu justificativ,
care se constituie ca anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.63/26.09.2019 privind
propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului din spațiu de învățământ în spațiu necesar
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››;

►în orașul Ianca funcționează Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› cu un număr de
989 elevi în toate ciclurile (din care 59 sunt din alte localități) și Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› cu un număr de 546 elevi în toate ciclurile (din care 98 sunt din alte localități), însă
începând cu anul 2004, când au fost achiziționate primele mijloace de transport ale elevilor de
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la domiciliu către unitățile de învățământ și retur, elevii de liceu din alte localități au preferat
naveta, astfel că internatul școlar a fost din ce în ce mai puțin solicitat, iar din anul 2015 a fost
închis definitiv. Asta s-a întâmplat și pe fondul reducerii semnificative a numărului elevilor din
alte localități care studiau la acest liceu, iar cei care au mai rămas nu mai doresc cazare pentru
că au la dispoziție transportul gratuit cu mijloacele de transport asigurate de primăriile de la
domiciliul lor, sau li se decontează cheltuielile de transport efectuat de operatorii din sistemul
privat;

►așa cum a precizat și conducerea liceului în adresa nr.906/12.02.2019, solicitată la
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/28.03.2019, reluăm și confirmăm la rândul nostru
că nu au existat și nu există solicitări din partea altor unităţi de învăţământ pentru acest imobil,
că de la data edificării și până în prezent nu a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul de
stat, fiind în același stadiu de la data construirii. În toată această perioadă s-au efectuat doar
lucrări de reparații curente, zugrăveli și igienizări anuale doar la interior, cu fonduri alocate de
la bugetul local sau din fondurile liceului;

►construcția și terenul aferent nu au fost naționalizate sau preluate abuziv, nu au făcut și
nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, sau de restituire
în temeiul actelor normative cu caracter special privind fond funciar, respectiv celor care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu
aflat pe rolul instanțelor judecătorești, făcând permanent parte din domeniul public al orașului
Ianca de la edificare și până în prezent;

►indicatorii tehnico economici pentru lucrările de modernizare a imobilului, în vederea
înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, vor fi elaborați și aprobaţi după
obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele finale de finanţare a lucrărilor
și de funcționare a serviciilor, cu precizarea că va fi efectuată o separare/grănițuire, printr-un
gard, a noului obiectiv de restul incintei Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, precedată
de o dezmembrare a terenului pe care este situat fostul internat, astfel încât să nu fie perturbat
procesul educativ, fiecare instituție urmând a avea intrări separate/acces diferit.

De altfel, Direcția Patrimoniu și Investiții a insistat pe acest aspect în adresa nr.9278/
31.07.2019, motiv pentru care confirmăm la rândul nostru că:

1.-siguranța celor 222 de elevi de nivel liceal care studiază în clădirea C1 din acea incintă
nu este afectată sub nicio formă de înființarea noilor servicii sociale, ci dimpotrivă va fi o
măsură suplimentară de securitate deoarece imobilul va avea la rându-i asigurată paza cu
personal angajat permanent, 24 din 24 de ore, pentru că așa prevăd normele de funcționare
și normativele de personal în cazul centrelor de servicii medico-sociale;

2.-Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› are la rându-i asigurată paza cu personal
angajat permanent și dispune de sisteme de supraveghere și acces;

3.-în plus, pe parcursul programului școlar, la toate unitățile de învățământ de pe raza
orașului Ianca, inclusiv la acest liceu, patrulează un echipaj al Poliție Locale din subordinea
Consiliului Local Ianca, în colaborare cu organele statale ale poliției și jandarmeriei din oraș.

În concluzie, la nivelul acestei unități de învățământ sunt și vor fi respectate întocmai
prevederile și cerințele Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,
nefiind înregistrat până în prezent vreun eveniment de insecuritate.

Pagina 3 din 4



Acum, având în vedere concluziile Direcției Patrimoniu și Investiții din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale, acelea că avizul conform nu se poate emite pentru o perioadă mai mare
de 5 ani, revenim și spunem că noua destinație propusă pentru acest imobil se încadrează în
prevederile art.3-pct.3 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Științifice nr.5819/2016.

Se poate constata că schimbarea destinației acestui imobil se poate face pe o perioadă
nedeterminată-potrivit art.5 sau art.8 din Procedură, fie pe o perioadă de 10 de ani-conform
prevederilor art.4 lit.e) din același act normativ. Perioada de 5 ani ar fi de departe insuficientă,
pentru că este foarte posibil ca primii doi-trei ani să fie necesari întocmirii documentațiilor
tehnico economice, promovării proiectelor de atragere a fondurilor nerambursabile, de licitații-
contestații și finalizare a lucrărilor, de obținere a avizelor și acreditării  serviciilor, etc.

De aceea insistăm pentru emiterea avizului conform pe o perioadă nedeterminată sau cel
puțin 10 de ani.

Oricum, în situația în care în perioada celor 3 ani de la acreditarea Direcției de asistență
socială din cadrul primăriei ca furnizor de servicii sociale, nu se vor finaliza lucrările de
reabilitare a clădiri și procedurile de înființare și funcționare a serviciilor sociale în imobilul
despre care facem vorbire, ca o obligație de menținere și prelungire a acreditării, vom analiza
posibilitatea înființării unui serviciu social care presupune existența unei singure camere, cel
mult două, din gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, în
clădirea actualei Unități de Asistență Medico Socială, astfel încât să respectăm obligația
asumată și implicit menținerea acreditării, însă dorința înființării celor două servicii sociale
principale în fostul internat școlar rămâne fermă.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ EMILIA CARAMAN

SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

MIOARA DOGĂRESCU
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Anexă la H.C.L. Nr.63/26.09.2019

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE IMOBILULUI

Imobilul în care a funcționat internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››
din orașul Ianca, județul Brăila, care face obiectul hotărârii consiliului local cu propunerea de
schimbare a destinației acestui imobil, în scopul înființării serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru
bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin
H.G. nr.867/2015, este înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Ianca-domeniul public,
Cvartal 4-Parcela 157, Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila, fiind compus din
construcția C4  și teren aferent în suprafață de 1.553 mp;

Construcția C4 a fost edificată în anul 1976 în regim de înălțime P+1, având suprafața
construită la sol de 511 mp și  suprafața construită desfășurată de 1.017 mp, întreg imobilul
făcând parte din domeniul public al oraşului Ianca, fiind evidenţiat la poziţia nr.203 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Clădirea este formată din 9 camere/dormitoare, din care 7 cu suprafața de 61,91 mp pentru
16 paturi, una cu suprafața de 48,58 mp tot pentru 16 paturi, iar ultima cu suprafața de 30,16
mp pentru 8 paturi. De asemenea are un oficiu cu suprafața de 29,36 mp, două grupuri
sanitare-câte unul pe fiecare nivel, o cameră a pedagogului, precum și trei camere pentru
birouri administrative;

Clădirea este racordată la sistemul public de apă și canalizare, are instalația electrică
reabilitată în anul 2012, la fel ca și instalația termică interioară, însă necesită lucrări de reparații
interioare și exterioare, zugrăveli și finisaje. Pereţii sunt din plăci de beton prefabricate,
fundație din beton, tâmplărie exterioară şi interioară din lemn și PVC și acoperiș tip terasă
necirculabilă, care va fi însă înlocuit cu un acoperiș tip șarpantă, în două ape.
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Terenul aferent construcţiei are suprafaţa de 1.553 mp, face parte de asemenea din
domeniul public al oraşului Ianca, urmând a fi dezlipit și grănițuit din suprafața totală de 23.418
mp, fiind evidenţiat la aceeași poziție cu clădirea, nr.203, din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ianca atestat prin H.G.R. nr.363/2002, cu modificările și
completările ulterioare;

Serviciul social ‹‹Cămin pentru bătrâni›› se va înființa la parterul clădirii, cu suprafața
construită de 511 mp și suprafața utilă de 451,83 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 40, iar accesul se va face prin intrarea/ușa din partea vestică a
clădirii;

La etaj se va înființa serviciul social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››, cu suprafața
construită de 506 mp și suprafața utilă de 440,11 mp, unde numărul estimat de paturi/
beneficiari va fi de până la 80, iar accesul se va face prin ușa/intrarea și scara din partea estică
a clădirii;

Terenul aferent construcţiei, cu suprafaţa de 1.553 mp, va fi utilizat în comun pentru
parcare, aprovizionare, etc., de beneficiarii și personalul celor două servicii sociale.

Vecinii imobilului despre care am făcut vorbire, sunt:
la Nord - Clădirile C2, C5 și C6, sediul fostului Gimnaziu și fostele centrale termice;
la Sud - Str. Calea Brăilei;
la Est - Str. Viilor;
la Vest - Clădirea C1, sediul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››.

PRIMARUL ORAȘULUI IANCA, SERVICIUL DE URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR

FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ MIOARA DOGĂRESCU
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.64

din 26 septembrie 2019

pentru: modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ianca,
județul Brăila, administrat de consiliului local.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.11232/01.08.2019 a Instituției Prefectului referitoare la necesitatea obținerii

avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi
al Statului Major General, privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare
a terenului intravilan care a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019;

►existența unei situații similare în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019,
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., situat în Piața agroalimentară din orașul
Ianca, ambele hotărâri fiind supuse modificării și completării în ședința consiliului local din
data de 29.08.2019 în scopul obținerii avizului A.N.R.S.P.S.;

►prevederile art.1 alin.(2) din Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii
în infrastructura sistemului naţional de apărare, aprobat prin Ordinul Președintelui
A.N.R.S.P.S. nr.574/03.09.2019, potrivit cărora în situaţia concesionării unei părţi dintr-un
bun concedentul nu solicită aviz pentru întreg bunul dacă acea parte din bun a fost transcrisă
în carte funciară nouă, cu menţionarea unui nou număr cadastral, așa cum este în cazul celor
două terenuri, dar care implică modificarea Inventarului în sensul înscrierii distincte a
suprafețelor pentru care se solicită avizele;

►dispozițiile art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin
H.G.nr.363/2002-cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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Secţiunea I- Bunuri imobile

1.-la poziția nr.142, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:
”a)-Zona Stadion, Suprafață 800 mp;
b)-Zona Cantina Fabrica de zahăr, Suprafață 600 mp;
c)-Zona Piața agroalimentară, Suprafață 570 mp;
d)-Zona Liceu Nicolae Oncescu, Suprafață 90 mp;
e)-Zona Str.Gării, Suprafață 328 mp;
f)-Zona Centrala Termică, Suprafață 258 mp;
g)-Zona Spital, Suprafață 240 mp;
h)-Zona Bloc B1, Suprafață 80 mp;
i)-Zona Bloc A, Suprafață 40 mp;
j)-Zona Casa de cultură, Suprafață 338 mp;
k)-Zona adiacentă Bloc F2, Calea Brăilei nr.45B, Suprafață 32 mp (din care 8 mp teren

aferent Bloc F2);
l)-Zona Bloc C, Suprafață 240 mp;”

2.-la poziția nr.184, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:
„a)-Suprafaţă teren 5.855 mp, din care suprafaţă asfaltată 855 mp și suprafaţă

neamenajată 5.000 mp; vecinătăţi: N - Str. Brăilei, S - str. Nicolae Oncescu, V - Str. Parcului,
E - proprietar particular, pavilion administrativ: Sc = 99 mp, Su = 79,9 mp, fundaţie beton
armat, pereţi din cărămidă, planşeu lemn placat cu rigips, şarpantă lemn, învelitoare tablă,
nr. camere = 5, 2 grupuri sanitare = 5 cabine, hală brânzeturi Sc = 54 mp, Su = 51 mp,
închideri perimetrale cu termopan;

b)-Suprafață teren 55 mp, pentru amplasare/edificare spațiu comercial”
Art.2.-La inventarierea anuală pentru atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniului public al oraşului Ianca, comisia specială constituită în acest scop va avea în
vedere modificările prevăzute la art.1.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre pentru: modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Ianca, administrat de consiliului 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
favorabil 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 Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019 s-a aprobat transmiterea dreptului de

concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul local
doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției
edificate pe acest teren în urma procedurii de lichidare judiciară a patrimoniului fostului
concesionar;

La adoptarea acelei hotărâri am apreciat că nu mai este necesar avizul obligatoriu al
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art.10 alin.(1)
lit.g) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, act normativ în vigoare în acea perioadă, dat fiind
faptul că procedura/inițierea concesiunii acestui teren s-a realizat în anul 2004, deci anterior
O.U.G.nr.54/2006 și Ghidului aprobat prin Ordinul nr.908/2017, procedura concesiunii fiind
finalizată cu încheierea Contractului de concesiune nr.9671/06.12.2004;

Deoarece construcția situată pe acest teren a trecut în proprietatea altei persoane, ca
urmare a lichidării patrimoniului fostului concesionar intrat în procedura falimentului, prin
Hotărârea Consiliului Local nr.20/28.03.2019 nu s-a făcut decât să se transmită dreptului de
concesiune asupra terenului, însă Instituția Prefectului a considerat că și în această situație
este necesar avizul obligatoriu al A.N.R.S.P.S.;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



Această situație care s-a repetat identic și la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/
29.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul
public al orașului, administrat de consiliul local, Societății Comerciale Roalexmas Impex
S.R.L. Ianca, tot ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren
în urma procesului de lichidare judiciară a patrimoniului fostului concesionar;

Așa cum v-am mai informat, în urma discuțiilor purtate în această perioadă cu Structura
Teritorială Brăila a A.N.R.S.P.S., s-a concluzionat că acest aviz nu mai poate fi solicitat în
temeiul O.U.G.nr.54/2006 deoarece a fost abrogată între-timp prin O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, iar avizul trebuie solicitat acum în temeiul acestui ultim act normativ care
a preluat aceeași obligație, acesta fiind și unul din motivele pentru modificarea și completarea
celor două hotărâri în ședința anterioară;

Ulterior, prin Ordinul nr.574/03.09.2019 al Președintelui Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a fost aprobat noul Ghid pentru acordarea avizului
privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.

Noutatea, în ceea ce ne privește, reglementată la art.1 alin.(2) din Ghid, este aceea că în
situaţia concesionării unei părţi dintr-un bun concedentul nu mai trebuie să solicite aviz pentru
întreg bunul dacă acea parte din bun a fost transcrisă în carte funciară nouă, cu menţionarea
unui nou număr cadastral, așa cum este în cazul celor două terenuri, dar care implică însă
modificarea Inventarului bunurilor din domeniul public în sensul înscrierii distincte a
suprafețelor pentru care se solicită acum avizele;

Prin urmare, având aceste situații și motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii
în forma prezentată, urmând ca la inventarierea anuală pentru atestarea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Ianca, comisia specială constituită în
acest scop să aibă în vedere modificările aduse prin această hotărâre.

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.65

din 26 septembrie 2019

privind: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a unui teren
aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere:
►Referatul nr.17655/12.09.2019 al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor, prin care se propune trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei, nerevendicat și neatribuit celor
îndreptățiți potrivit legii, situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969;

►dispozițiile art.31 alin.(2), coroborate cu cele ale art.36 alin.(5) și (51) din Legea fondului funciar
nr.18/199-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului
local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

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 în suprafață de 1.722 mp, aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii,
situat în orașul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969.

(2) Terenul este identificat prin Planul de amplasament și delimitare, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Ianca.

Art.2.-După înscrierea terenului în cartea funciară a orașului Ianca, se va elabora și se va supune
aprobării consiliului local documentația pentru organizarea licitației publice în vederea concesiunii
terenului pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca, prin
serviciul de urbanism și cadastru.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

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

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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: trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei locale de fond
funciar, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii.

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

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Referatul nr.17655/12.09.2019, Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate

privată asupra terenurilor a propus trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea consiliului local a unui teren în suprafață de 1.722 mp, aflat la dispoziția
comisiei, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii, situat în orașul Ianca,
str.Nicolae Oncescu nr.20, cvartal 21, parcela nr.969;

Propunerea comisiei locale de fond funciar se fundamentează pe dispozițiile art.31 alin.(2)
coroborate cu cele ale art.36 alin.(5) și (51) din Legea fondului funciar nr.18/1991-republicată,
cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

„Art.31.-(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul
privat al comunei, oraşului sau al municipiului”.

„Art.36.-(5) Terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate, potrivit
legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate
proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte
normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la
cerere.

(51) Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de
proprietate, se depun la primăria localităţii în raza căreia se află situat terenul, personal sau
prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancțiunea
decăderii din termen.”

Din analiza și conținutul referatului comisiei locale de fond funciar rezultă următoarele:
►prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986 s-a modificat detaliul de

sistematizare a centrului civic al localității Ianca, aprobat inițial prin Decretul nr.95/1985, în
vederea construirii de apartamente, scop în care s-au expropriat și trecut în administrarea
directă a consiliului local terenurile din acea zonă, prevăzute în tabelul anexă la Decret;
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►la nr.9 din acest tabel se află și fostul proprietar al terenului, Mocanu Nicolae, expropriat
de suprafața de 944 mp teren din totalul de 1.744 mp cu care figura înscris în Registrul
cadastral al localității Ianca din anul 1974, cvartal 21, parcela 969, întocmit după adoptarea
Legii nr.58/1974, ai căror moștenitori nu se cunosc;

►terenurile expropriate prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986 nu au fost
ocupate în totalitate de blocurile de locuințe și de rețelele stradale construite până la data de
22 decembrie 2019, astfel că, după această dată și în aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991,
foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora li s-a reconstituit dreptului de proprietate pentru
suprafețele de teren neocupate de construcțiile pentru care au fost expropriate, iar cele
ocupate de blocuri și rețele stradale au fost compensate cu terenuri din extravilan, în imediata
apropiere, mai exact în continuarea celor din intravilan;

►în acea zonă au fost revendicate și atribuite în proprietate toate terenurile, cu excepția
celui care face obiectul prezentei hotărâri, iar termenul de depunere a cererii a fost 1
noiembrie 2001, așa cum am precizat mai sus;

Acum, ținând cont de toate aceste aspecte, precum și de faptul că o posibilă revendicare
a terenului presupune mai întâi o acțiune de repunere în termen, comisia locală a propus
trecerea acestui teren în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local, pentru
a fi concesionat în vederea construirii de locuințe, nu însă și înstrăinarea lui;

Aici mai trebuie precizat și faptul că obiectul unei posibile revendicări nu poate fi decât
suprafața de 800 mp, neexpropriată prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986,
pentru că diferența de 922 mp până la suprafața real măsurată de 1.722 mp nu a aparținut
domnului Mocanu Nicolae, ci a fost la dispoziția comisiei locale din terenul extravilan aflat în
vecinătate, trecut și el ulterior în intravilan prin Planul Urbanistic General și documentațiile
tehnice aferente.

Prin urmare, având aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată, iar după înscrierea terenului în cartea funciară a orașului Ianca, vom elabora și
vom supune aprobării consiliului local documentația pentru organizarea licitației publice în
vederea concesiunii terenului pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești, fără
posibilitatea înstrăinării lui.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.66

din 26 septembrie 2019

privind: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului supus vânzării, format din
teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2019;
Având în vedere:
►notificarea domnului Todirică Alexandru, cu domiciliul în mun.București, str.Năsăud nr.68, bl.86, sc.D,

ap.14, Sector 5, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17351/02.09.2019, privind intenția de vânzare
a imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de construcții, situat în intravilanul
orașului Ianca, cvartal 16, parcela 631, limitrof centralei termice nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051 și
deținut în coproprietate/indiviziune cu moștenitorii Todirică Daniela, Lauric Julieta-Ecaterina și Anghel Elena;

►oportunitatea dar și necesitatea achiziționării acestui teren în scopul menținerii în continuare în acea
zonă a serei pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local, cu posibilitatea extinderii ei prin cumpărarea în viitor și a cotei de 1/3 din acest teren;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu atribuțiile/obligațiile prevăzute la art.129 alin.(4) lit.f)
și alin.(7) lit.k) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor Publice, precum şi avizele
comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului format din teren
liber de construcții în suprafață de 1.157 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16,
parcela 631, înscris în Cartea Funciară nr.76051, limitrof centralei termice nr.2 aflate în domeniul public al
orașului administrat de consiliul local.

Art.2.-(1) Se împuternicește Primarul Orașului Ianca să constituie o comisie în vederea negocierii prețului
de cumpărare al terenului prevăzut la art.1.

(2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de negociere, consilierii locali
..........................................................................................................................................................................

Art.3.-Pe baza procesului-verbal de negociere și a celorlalte documente justificative, se va supune
aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor și achiziționarea terenului.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

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: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului
supus vânzării, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în
intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal16, parcela 631, limitrof centralei termice
nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76051.

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 comisiilor de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

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

Prin notificarea înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.17351/02.09.2019, domnul Todirică
Alexandru din municipiul București, str. Năsăud nr.68, bl.86, sc. D, ap.14, Sector 5, a prezentat
intenția de vânzare a imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp teren liber de
construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, Str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051 și deținut în coproprietate/indiviziune cu moștenitorii Todirică Daniela,
Lauric Julieta-Ecaterina și Anghel Elena;

Oportunitatea dar și necesitatea achiziționării acestui teren vine din faptul că în acea zonă avem
sera pentru producerea răsadurilor de flori a Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local, care trebuie menținută în continuare pe acel amplasament, cu posibilitatea extinderii ei prin
cumpărarea în viitor și a cotei de 1/3 din acest teren;

Exercitarea dreptului de preemțiune este reglementată de dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732
alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu obligațiile/atribuțiile noastre prevăzute la art.129 alin.(4) lit.f) și alin.(7) lit.k)
și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ;

Așadar, prin achiziționarea acestui teren, putem soluționa mai multe probleme deodată, motiv
pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea prezentei hotărâri și ulterior cu achiziționarea
terenului în cauză.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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Anexa nr.1 la H.C.L.Nr.67/26.09.2019
R O N A N I A

JUDEȚUL BRĂILA
U.A.T. ORAȘUL IANCA GREENPOINT MANAGEMENT SA
NR……………/…………………. NR……………/………………….

PROTOCOL DE COLABORARE
PRIVIND ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU DEȘEURILE DE AMBALAJE GESTIONATE

PRIN SERVICIUL DE SALUBRIZARE LA NIVELUL U.A.T. ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Potrivit prevederilor art.59 alin.(3) din Legea nr.211/2011-republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind regimul deșeurilor :„Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile
administraţiei publice locale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile
care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale”.

Ținând cont de prevederile Legii nr.249/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Ordinului nr.1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală
și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea
extinsă a producătorului;

Având în vedere faptul că deșeurile de ambalaje au o pondere semnificativă în structura deșeurilor
municipale, iar colectarea lor la sursa de generare asigură premisele unui deșeu corespunzător pentru
reciclare;

Ținând cont de faptul că sistemul de management integrat implementat de serviciul de salubrizare
organizat la nivelul U.A.T.Oraș Ianca prevede gestionarea deșeurilor reciclabile pe tip de material, inclusiv
a deșeurilor de ambalaje generate de către populație si/sau utilizatori non-casnici;

Având în vedere obligațiile care le revin organizațiilor autorizate să implementeze responsabilitatea
extinsă a producătorului de acoperire a costurilor conform prevederilor art.16 alin.(9) lit.g) din Legea nr. 249
/2015 și art.12 alin.(8) din Legea nr.211/2011-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje se poate realiza
numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la populație/utilizatori non-casnici
pe minimum trei fracții – sticlă, hârtie-carton, plastic și metal pentru asigurarea unui nivel minim de calitate
a deșeului necesar pentru instalațiile de reciclare;

Ținând cont de necesitatea asigurării unui serviciu de calitate pentru populație/utilizatori non-casnici în
condițiile minimizării costurilor;

Apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje nu se poate atinge
fără derularea unor campanii intense de informare și conștientizare a populației/utilizatorilor;

GREENPOINT MANAGEMENT S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, nr.
9-13, etaj 6, birou 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/1953/22.02.2017, CUI 37081063, cont bancar RO11 BRMA 0999
1000 7780 3017 deschis la Banca Românească, sucursala Băneasa, telefon: 0371 368 630, E-mail:
office@greenpoints.ro reprezentată legal prin dl. Dinescu Constantin-Andrei în calitate de Administrator
denumit in continuare „Beneficiar”

și
U.A.T. ORAȘ IANCA, cu sediul în orașul Ianca, str. Calea Brăilei nr.27, județul Brăila, CIF4874631,

reprezentată prin domnul Chiriță Fănel George, în calitate de Primar, denumit in continuare ”Prestator”
Numite în continuare Părțile,
Încheie prezentul Protocol, în următoarele condiții:
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Capitolul I - ASPECTE GENERALE
Art.1.-Obiectul prezentului Protocol îl constituie colaborarea părților în vederea optimizării sistemului și

creșterea gradului de reciclare prin gestionarea deșeurilor de ambalaje în cadrului sistemului de
management integrat a deșeurilor municipale reciclabile, pe fluxuri de materiale, prin colectarea separată la
sursă, sortarea acestora pe categorii de materiale și predarea către instalații de reciclare, sau după caz
către instalații de valorificare energetică, precum și înregistrarea și raportarea datelor corespunzătoare,
după cum urmează:

a)-acoperirea de către Beneficiar a costurilor nete pentru colectarea, transportul, transferul, stocarea
temporară, sortarea și, după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate de către Prestator, prin
serviciul de salubrizare

b)-raportarea lunară de către Prestator către Beneficiar a deșeurilor de ambalaje din deșeurile
municipale, distinct pe fiecare tip de material, gestionate prin serviciul de salubrizare și livrate la operatori
economici reciclatori/valorificatori finali agreați în prealabil de Părți cu operatorii de salubritate, în contul
Prestatorului pentru care vor fi acoperite costurile menționate la lit.a);

c)-acoperirea de către Beneficiar a costurilor pentru desfășurarea de campanii de informare și educare
a publicului conform art.21 alin.(1) din Legea 249/2015, în limita specificată de legea anterior menționată
pentru ambalajele folosite colectate potrivit art.20 alin.(8) și (9) și alocate Beneficiarului de către Prestator;

d)-raportarea de către Prestator, conform obligațiilor legale în vigoare, a cantităților de deșeuri de
ambalaje folosite pentru care Beneficiarul va acoperi costurile pentru campanii de informare și educare.

Art.2.-(1) Termenii folosiți în prezentul Protocol sunt definiți după cum urmează:
a)-deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale – deșeurile de ambalaje care sunt generate în

gospodăriile populației, precum și alte organizații și instituții care generează deșeuri a căror compoziție
este similară;

b)-colectare separată – colectarea deșeurilor în recipienți diferiți, ținând cont de compatibilitatea între
materiale, respectiv fracție multi - material plastic și metal în amestec, și fracție mono-material pentru sticlă
și respectiv hârtie/carton;

c)-obiectiv minim de reciclare – cantitatea de deșeu reciclat raportat la cantitatea de deșeu generat
dintr-un anumit material, în proporție de minim 50%;

d)-dotare cu infrastructură – recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile;
e)-operarea sistemului – operațiile de colectare a deșeurilor de ambalaje din recipientele dedicate

constând în golirea și transportul fiecărui flux separat la stația de sortare sau stația de transfer, după caz;
f)-sortarea – operația prin care deșeurile de ambalaje sunt separate în funcție de tipul de material și

ținând cont de specificațiile de calitate impuse pentru reciclare;
g)-reziduu – diferența dintre cantitatea de deșeu care intră în stația de sortare și cantitatea de deșeu

care este predată către reciclator;
i)-teritoriu contractual – teritoriul în care Prestatorul are competente și pentru care se aplică prevederile

prezentului Protocol, respectiv U.A.T. Oraș Ianca;
(2) Definițiile de la alin.(1) se completează cu cele corespunzătoare din Legea nr.249/2015, cu

modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr.211/2011, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.3.-Prezentul Protocol vizează întreg teritoriul contractual al U.A.T. Oraș Ianca.
Art.4.-(1) Cad sub incidența prezentului Protocol deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale care

se generează pe teritoriul contractual.
(2) Colectarea deșeurilor de ambalaje se realizează pe trei fluxuri, respectiv plastic și metal, hârtie,

sticlă.
Art.5.-(1) Cantitățile anuale minime estimate pe tip de material, colectate și predate către instalațiile de

reciclare sau valorificate energetic, sunt prevăzute în Anexele nr.1A si 1B, care se actualizează anual și
se comunică Beneficiarului până la data de 1 decembrie a anului curent, pentru anul următor, în situația
prelungirii prezentului Protocol.

(2) Cantitățile minime estimate colectate selectiv pentru primul an de operare sunt de .................... tone
de ambalaj reciclabil.

(3) Indicatorii de calitate ai deșeurilor colectate și sortate sunt prevăzuți în legislația aplicabilă, în
Regulamentul de salubrizare, precum și în contractele de delegare încheiate cu operatorii publici/privați de
către Prestator.



3

Art.6.-(1) Pentru creșterea nivelului de performanță, părțile colaborează la efectuarea de analize
sezoniere, cel puțin două pe an, corespunzător unui sezon umed și unul uscat, a cantității și structurii
deșeurilor menajere solide generate pe teritoriul contractual.

(2) Procedura utilizată pentru efectuarea analizelor de deșeu se agreează de către părți la începutul
fiecărui an.

Art.7.-În scopul optimizării sistemului și a eficientizării costurilor, părțile colaborează la stabilirea unui
set de scenarii si la monitorizarea implementării acestora, adaptat condițiilor din teren.

Art.8.-În vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de
ambalaje, părțile colaborează la elaborarea și implementarea de programe educaționale și de informare a
populației care să conducă la conștientizarea cetățenilor și participarea efectiva la sistemul de colectare
separată.

Capitolul II.-OBLIGATIILE PARTILOR
Art.9.-Prestatorul are următoarele obligații:
A.-Asigurarea legalității
a)-desemnează, după caz, operatorul de colectare și transport a deșeurilor și/sau operatorul stației de

sortare și monitorizează activitatea acestora;
b)-înregistrează informațiile furnizate de operatori economici autorizați care preiau prin achiziție deșeuri

de ambalaje de la populație pe teritoriul contractual în conformitate cu prevederile art.20 alin.(8) și (9),
după caz, din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare, însă, prin derogare de la
prevederile art.20 alin.(8) și art.(9) din Legea nr.249/2015, raportarea de către operatorii economici a
cantității de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice se va face trimestrial;

c)-verifică și garantează valabilitatea autorizațiilor/licențelor operatorilor desemnați și valabilitatea
acestora pe toata perioada derulării Protocolului, inclusiv prelungirea valabilității acestora la expirarea
termenului pentru care au fost emise. La solicitarea Beneficiarului se pun la dispoziție copii ale acestor
documente;

d)-transmite Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, copii ale autorizațiilor și
licențelor și comunică, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită cu privire la autorizațiile și
licențele prezentate.

B.-Dotarea cu infrastructura si operarea
a.-stabilește, cu consultarea Beneficiarului, zonele de amplasament pentru recipienţii destinați colectării

separate a deșeurilor pe cele trei fluxuri, puși la dispoziție de către Beneficiar;
b)-preia, în folosință gratuită, recipienții destinați colectării separate, puși la dispoziție de către

Beneficiar, în baza unui contract de comodat sau, după caz, preia de la Beneficiar și distribuie saci
destinați colectării separate către populație;

c)-asigură aplicarea materialelor de comunicare, respectiv autocolante pe recipiente destinate colectarii
separate;

d)-monitorizează infrastructura în vederea asigurării întreținerii recipienților de colectare separată a
deșeurilor reciclabile și a curățeniei zonelor unde sunt amplasate acestea;

e)-asigură colectarea separată pe fluxuri a deșeurilor de ambalaje și transportul acestora la stația de
sortare/transfer pentru asigurarea nivelului de calitate acceptat de reciclator;

f)-se asigură că sunt luate măsurile necesare pentru încadrarea deșeurilor de ambalaje rezultate din
stația de sortare la standardele de calitate acceptate de reciclatori și participă la acțiunile de monitorizare,
eșantionare și analiză a deșeului rezultat din stația de sortare;

g)-prevederile clauzelor de la lit.a)-f) nu sunt obligatorii pentru Beneficiar, Părțile urmând să stabilească
condițiile exacte, în funcție de cantitatea transmisă de către Beneficiar, pe baza unui acord separat;

h)-Prestatorul va transmite o ofertă care va cuprinde prețul la care se va putea vinde deșeul fizic de
ambalaj, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea operatorilor de salubrizare a
acceptului de vânzare a deșeurilor de ambalaje, Beneficiarul urmând fie să transmită o ofertă mai
avantajoasă, fie să își dea acordul pentru oferta primită.

C.-Monitorizarea sistemului, înregistrarea și raportarea datelor
a)-monitorizarea calității și a performanței sistemului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje

este în responsabilitatea Prestatorului;
b)-validarea cantităților de ambalaje colectate, sortate și predate pentru reciclare, respectiv valorificare

prin incinerare cu recuperare de energie pe teritoriul contractual, este de competența Prestatorului;
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c)-înregistrarea datelor se face prin asigurarea trasabilității deșeului, cu posibilitatea identificării sursei
de generare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, respectiv de la gospodării sau din surse
similare;

d)-pentru eficiența sistemului, asigură colectarea cantităților minime lunare stabilite de comun acord cu
Beneficiarul și sesizează orice anomalie constatata, cantități prea mici sau nejustificat de mari și
analizează cauzele;

e)-declară și garantează raportarea lunară în favoarea Beneficiarului a cantităților de deșeuri de
ambalaje, pe tip de material, colectate/valorificate și/sau reciclate, gestionate prin serviciul de salubrizare.
Părțile stabilesc de comun acord că Beneficiarul va declara, până pe data de 5 a lunii, cantitățile estimate
de deșeuri de ambalaje pentru care preiau responsabilitatea în luna respectivă. Ca urmare a primirii
cantităților estimate de deșeuri de ambalaje de la Beneficiar, Prestatorul va împărți cantitățile disponibile pe
tip de material;

f)-pentru evitarea oricărui dubiu, Prestatorul își asumă responsabilitatea integrală pentru cantitățile de
deșeuri de ambalaje colectate de către operatorii de salubrizare și raportate în contul Beneficiarului, cu
asigurarea trasabilității. Documentele care atestă trasabilitatea deșeurilor stabilite de legislația în vigoare,
scanate și semnate electronic, vor fi transmise de către Prestator către Beneficiar, conform Anexei 6-Opis
dosar trasabilitate. Prestatorul integrează în datele raportate către Beneficiar cantitățile de deșeuri de
ambalaje raportate conform art.20 alin.(8) și (9), după caz, cu menționarea distinctă a acestor cantități, fără
a solicita plata costurilor nete;

g)-Prestatorul, în mod direct, sau prin mandatarea operatorului desemnat care realizează sortarea
deșeurilor de pe teritoriul contractual, va raporta în favoarea Beneficiarului cantitățile de deșeuri de
ambalaje provenite din deșeuri municipale asumate conform prezentului Protocol, cu mențiunea distinctă
pe documentele fiscale și de însoțire a transportului de deșeuri până la valorificator/reciclator, faptul că
acestea sunt acoperite de sarcini, astfel: ,,Deșeuri de ambalaje …, cod XXXXXX (conform Deciziei 2014/
955/UE) în contul Protocolului nr. ... încheiat cu ……………, CIF ……………., în cantitate de ….tone,
destinate realizării obiectivelor anuale conform Legii nr.249/2015 și OUG 196/2005, aferente lunii…….";

h)-raportarea cantităților colectate, sortate și trimise la reciclare, respectiv valorificate energetic, se va
face până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, prin transmiterea Dosarului de raportare,
respectiv a informațiilor prevăzute în Anexele nr.2A și 2.B, cu respectarea prevederilor art.9 pct. C lit.g)
din prezentul Protocol. Informațiile cuprinse în Anexa nr.3C se transmit lunar, în conformitate cu
prevederile art.9 pct. A lit.b) din prezentul Protocol;

i)-în cazul în care Prestatorul constată că nu pot fi atinse pragurile minime estimate/negociate cu
Beneficiarul prin Anexa nr.1, va informa Beneficiarul despre această situație până pe data de 20 ale lunii în
curs, pentru a putea recupera sau regla cantitățile lipsă/în surplus cu alți furnizori de deșeuri;

j)-deșeurile de ambalaje gestionate și raportate în baza prezentului Protocol, sunt considerate deșeuri
acoperite de sarcini și nu pot fi utilizate pentru același scop, în contul unei organizații similare
Beneficiarului. În acest scop, Prestatorul semnează în luna decembrie a fiecărui an declarația anuală
prevăzută în Anexa nr.3.

D.-Informarea și educarea populației
a)-elaborează programul anual/multianual de informare și derulează împreună cu Beneficiarul

activitățile de educare și informare în rândul populației, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.
249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

b)-comunica Beneficiarului, la începutul fiecărui an, planul de comunicare și rezultatele pentru anul
anterior;

c)-Prestatorul împreună cu Beneficiarul organizează, cel puțin o dată pe an, campanii de informare și
educare a publicului și a operatorilor economici privind: (i) sistemele de returnare, colectare și valorificare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; (ii) contribuția lor la reutilizarea,
valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (iii) sensul și semnificația marcajelor de
pe ambalajele existente pe piață; (iv) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (v) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de
ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire; (vi) măsuri de prevenire a generării deșeurilor
de ambalaje.

d)-detaliile și condițiile de desfășurare a campaniilor prevăzute la lit.c), vor fi stabilite ulterior în baza
unui acord separat.
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Art.10.-Beneficiarul are următoarele obligații:
A-Asigurarea legalității
a)-declară Prestatorului că este operator economic legal constituit și licențiat în sensul dispozițiilor Legii

nr.249/2015. În acest scop, Beneficiarul pune la dispoziția Prestatorului o copie a licenței de operare;
b)-asigură, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, menținerea licenței de operare și aduce

la cunoștința Prestatorului orice modificare intervenită, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
luării la cunoștință;

c)-se obligă să preia în sistem întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje generată din deșeurile
municipale, colectată separat, sortată și predată către reciclare și valorificare, repartizată de către
Prestator.

B.-Dotarea cu infrastructură
a)-Beneficiarul poate pune la dispoziția Prestatorului, în scopul creșterii performanței colectării separate

a deșeurilor de ambalaje pe teritoriul contractual, infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor de
ambalaje, cu luarea în considerare a asigurării compatibilității cu dotările deja existente sau cele
programate să fie achiziționate prin surse proprii ale operatorilor de colectare si transport;

b)-sprijină Prestatorul în identificarea facilităților de reciclare din zonă și a modalităților optime de
valorificare a materialelor colectate;

c)-preia, la solicitarea motivată a Prestatorului, în scopul reciclării și valorificării de către operatorii
economici autorizați, deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita
cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care implementează
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, asigurând gratuit și transportul acestora în măsura
în care aceste deșeuri reciclabile îndeplinesc condițiile calitative minime impuse de către operatorii
economici valorificatori/reciclatori;

d)-în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea ofertei de preț, conform prevederilor art.9, pct.B, lit.h),
Beneficiarul se obligă să revină cu o ofertă mai avantajoasă, dacă este posibil, iar în cazul în care acest
lucru nu este posibil, Beneficiarul va transmite acordul de a vinde deșeul de ambalaj fizic la prețul din oferta
comunicată conform prevederilor art.9, pct.B, lit.h);

e)-prevederile clauzelor de la lit.a), b) și d) nu sunt obligatorii prin impunere legală pentru Beneficiar,
Părțile stabilind de comun acord cele menționate mai sus.

C.-Informarea și educarea populației
a)-colaborează cu Prestatorul pentru identificarea celor mai potrivite metode de comunicare în vederea

creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje;
b)-în situația în care Beneficiarul dorește să deruleze campanii suplimentare față de cele prevăzute la

art.9, pct. D, lit.c) pe teritoriul contractual, are obligația să obțină acordul prealabil al Prestatorului.
Capitolul III.-CONTROLUL ACTIVITĂȚII ȘI PLATA SERVICIILOR
Monitorizare și audit
Art.11.-(1) În scopul creșterii eficienței sistemului și pentru a avea o supraveghere corectă a acestuia,

se constituie un colectiv de monitorizare format din câte doi reprezentanți desemnați în acest scop de către
Părți, în termen de 15 zile de la data semnării contractului.

(2) Colectivul de monitorizare se va întâlni în mod regulat, de cel puțin două ori pe an sau ori de câte
ori situația o impune, la solicitarea uneia dintre părți.

(3) La ședințele colectivului de monitorizare pot fi invitați să participe și alți reprezentanți în funcție de
necesitate.

Validarea datelor
Art.12.-(1) Prestatorul se obligă să valideze toate informațiile furnizate de operatorul serviciului de

salubrizare, respectiv operatorul de colectare și transport deșeuri municipale și operatorul stației de sortare.
(2) Informațiile validate sunt comunicate Beneficiarului sub forma unui «Raport validat lunar» până la

data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, conform Anexelor nr.4A și 4B. Părțile stabilesc de
comun acord că ambalajul valorificat energetic va fi în cantitate de maxim 5% din cantitatea de deșeuri
declarate de Beneficiar către Prestator conform dispozițiilor art. 9 pct. C lit.e) din prezentul Protocol.

Aspecte financiare
Art.13.-Valoarea costurilor pentru derularea campaniilor de informare și educare a publicului prevăzute

la art.10 pct. C lit.b), calculată la finele fiecărei luni de raportare, se plătește în transe lunare, până la data
de 15 ale lunii, conform facturilor emise pe baza cantităților efective declarate pentru luna anterioară.
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Art.14.-Beneficiarul, În schimbul raportului validat, plătește către Prestator sumele corespunzătoare în
funcție de cantitatea și tipul de deșeu de ambalaj încredințat pentru reciclare, cu luarea în considerare a
tarifelor prezentate în Anexa nr.5 și cu respectarea prevederilor Anexei nr.6 la Legea nr.249/2015, cu
modificările și completările ulterioare.

Art.15.-(1) Pe factura emisă Beneficiarului, Prestatorul va menționa la descrierea serviciilor prestate
astfel: „Contravaloare raportare conform Protocol nr. …. din data ….. încheiat cu .... (numele Beneficiarului,
CIF), în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje
provenite din deșeuri municipale conform Legii 249/2015 si OUG 196/2005, aferente lunii …….."

(2) Factura menționată la alin. (1) se transmite Beneficiarului împreună cu Raportul validat lunar și se
achită de către Beneficiar în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii.

IV. CLAUZE FINALE
Notificări
Art.16.-Orice notificare comunicată în legătură cu Protocolul poate fi trimisă numai în scris, printr-un

mijloc de comunicare ce asigură transmiterea de către expeditor și confirmarea primirii de către destinatar,
a oricăror documente, acte, notificări, etc., cum ar fi: (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire
transmisa prin serviciul poștal; (ii) prin curier cu confirmare de livrare; (iii) prin telefax; (iv) prin e-mail cu
confirmare de primire/citire. Orice notificare, pentru a produce efecte, trebuie semnată de reprezentantul
legal al părții si/sau împuternicitul acesteia.

Confidențialitate
Art.17.-(1) Părțile își garantează reciproc confidențialitatea deplină asupra informațiilor la care au acces

în baza prezentului Protocol, atât pe durata derulării prezentului Protocol, cât și o perioadă de 2 ani după
încetarea acestuia.

(2) Prin informații confidențiale se înțelege oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte Părți
și/sau oricare din informațiile legate de implementarea obiectului prezentului Protocol, aflate în cursul
derulării lui, care nu sunt disponibile publicului larg.

(3) Beneficiarul se obligă sa păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații financiare și
comerciale oferite acestuia de către Beneficiar sau obținute pe durata executării Protocolului. Obligațiile de
păstrare a confidențialității nu se aplică acelor informații în privința cărora Partea receptoare probează că,
la data dezvăluirii, informația era deja publică sau era deja în posesia sa.

(4) Beneficiarul nu va mai fi ținut sa respecte obligația de confidențialitate, dacă informația confidențială
este cerută de o autoritate publică competentă conform legislației în vigoare, sau dacă informația
confidențială este sau devine publică fără nicio implicare din partea Prestatorului ori dacă Beneficiarul îl
autorizează în mod expres și în scris să dezvăluie informațiile confidențiale respective.

(5) Părțile sunt de acord ca folosirea informațiilor confidențiale și a informațiilor care nu sunt
confidențiale reprezintă, în măsura în care aceste informații includ date cu caracter personal, prelucrări de
date cu caracter personal în legătură cu care fiecare Parte va avea obligația de respectare a cerințelor de
protecție a datelor din reglementările aplicabile. În caz de conflict între obligațiile de confidențialitate
stabilite în prezentul articol și obligațiile potrivit regimului de protecție a datelor, vor prevala cerințele în
materie de protecție a datelor.

Litigii
Art.18 (1) Prezentul Protocol este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu

prezentul Protocol va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice
dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Protocol,
inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va
fi soluționat de către instanța competentă din teritoriul contractual.

Modificarea, încetarea și rezilierea Protocolului
Art.19 (1) Prezentul Protocol poate fi modificat cu acordul părților prin Act adițional încheiat în acest

sens, la solicitarea motivată a oricăreia dintre Părți.
(2) În situația intervenției unei modificări legislative incidente, prezentul Protocol se va modifica de

drept, iar Părțile vor proceda la încheierea unui Act adițional prin care vor asigura conformarea Protocolului
cu noile dispoziții legale aplicabile, în termen de 15 zile de la data apariției modificării respective.

Art.20 (1) Prezentul Protocol încetează de drept prin ajungere la termen, în situația în care părțile nu
convin de comun acord prelungirea acestuia.
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(2) Prezentul Protocol încetează de drept în situația:
a)-falimentului oricăreia dintre părți;
b)-dizolvării oricăreia dintre părți;
c)-forței majore, notificată de partea care solicită constatarea ei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare

de la data intervenției;
d)-acordului părților.
Art.21.-(1) Oricare din Părți poate să denunțe unilateral prezentul Protocol, fără prezentarea unei

justificări în acest sens, cu condiția notificării intenției sale în scris celeilalte Părți cu cel puțin 60 (șaizeci)
de zile anterior datei la care va opera încetarea Protocolului.

(2) Părțile pot denunța unilateral Protocol în baza unei notificări scrise și fără nicio altă formalitate,
urmând ca denunțarea unilaterală să producă efecte de drept în termen de 60 (șaizeci) de zile
calendaristice de la data primirii notificării de denunțare, în cazul încetării valabilității autorizațiilor și/sau
licențelor oricăreia dintre Părți.

(3) Beneficiarul va putea rezilia prezentul Protocol, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării
intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea
Protocolului, fără intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art.1553
Cod civil), în cazul în care pe perioada a 2 (două) luni consecutive Prestatorul nu dovedește Beneficiarului
prestarea integrală a serviciilor pentru cantitățile raportate de Prestator și agreate conform Protocolului, sau
în situația în care se constată faptul că informațiile transmise prin Rapoartele validate lunar nu reflectă
realitatea. Notificarea va fi transmisă Prestatorului printr-un mijloc de comunicare ce presupune
confirmarea de primire. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz Protocol încetează la data prevăzută în
notificare.

(4) Prestatorul va putea rezilia prezentul Protocol, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării
intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea, fără
intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în
situația în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată asumate potrivit prezentului Protocol sau
în situația în care Beneficiarul, în urma primirii Raportului validat lunar, contestă, în mod nejustificat,
informațiile cuprinse în acesta.

(5) În caz de încetare prin orice modalitate a prezentului Protocol, obligațiile de plată la data încetării,
sau devenite scadente la data încetării, rămân în vigoare.

(6) În cazul încetării Protocolului în oricare din cazurile de încetare prevăzute în prezentul Protocol,
ambele Părți rămân obligate să-și îndeplinească obligațiile până la momentul încetării lui.

Durata Protocolului
Art.22 (1) Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării și este valabil pe până la data de

31.01.2020.
(2) Protocolul se va putea prelungi, cu acordul părților, prin Act adițional, la solicitarea oricăreia dintre

Părți transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării lui.
Anexe
Art. 23 Prezentul Protocol conține următoarele anexe:
-Anexele nr.1A și 1B - Cantitățile anuale minime estimate
-Anexele nr.2A, 2B și 2C - Dosar de raportare
-Anexa nr.3 - Declarație anuală
-Anexele nr.4A și 4B - Raport validat lunar
-Anexa nr.5 - Tarife
-Anexa nr.6 - Opis dosar trasabilitate
Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ….………2019, în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul

pentru fiecare parte semnatară.

U.A.T. ORAȘ IANCA DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE GREENPOINT MANAGEMENT SA
P R I M A R, D I R E C T O R Împuternicit,

Fănel George CHIRIȚĂ Anca DUMITRACHE Constantin-Bogdan SETO
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ANEXA nr. 1.A
Prestator ....................... la contractul nr.
Adresa : …………..........................................................................................................…………………
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................……………………………...
CIF: ………………………………….

CANTITĂŢILE1 DE DEŞEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE PRESTATOR CONFORM OBIECTULUI CONTRACTULUI IN ANUL 2019
(valorificare prin reciclare)

(Tone)

Tipuri de deseuri de
ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje
contractate pentru anul 2019

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ia
nu

ar
ie

Fe
br

ua
rie

M
ar

tie

Ap
ril

ie

M
ai

Iu
ni

e

Iu
lie

Au
gu

st

Se
pt

em
br

ie

O
ct

om
br

ie

N
oi

em
br

ie

D
ec

em
br

ie

Total

Din comert/
industrie

(persoane
juridice)

Din
deseuri municipale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sticlă cod 15 01 07
PET cod 15 01 02
Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic
cod 15 01 02
Hârtie şi carton
cod 15 01 01
Aluminiu cod 15 01 04
Otel si alte metale
feroase cod 15 01 04
Total metal cod 15 01 04
Lemn cod 15 01 03

TOTAL

BENEFICIAR .................................
....................................................... ...........................

1 Pentru orice variatie mai mare de ±10% a cantitatilor din prezenta anexa este necesar acordul scris al Beneficiarului, conform art. 4.2 din Contract.
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ANEXA nr. 1.B
la contractul nr. ......................

CANTITĂŢILE2 DE DEŞEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE PRESTATOR CONFORM OBIECTULUI CONTRACTULUI IN ANUL 2019
(valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie)

(Tone)

Tipuri de deseuri de
ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje
contractate pentru anul 2019

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ia
nu

ar
ie

Fe
br

ua
rie

M
ar

tie

Ap
ril

ie

M
ai

Iu
ni

e

Iu
lie

Au
gu

st

Se
pt

em
br

ie

O
ct

om
br

ie

N
oi

em
br

ie

D
ec

em
br

ie

Total

Din comert/
industrie

(persoane
juridice)

Din
deseuri

municipale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sticlă cod 15 01 07
PET cod 15 01 02
Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic
cod 15 01 02
Hârtie şi carton
cod 15 01 01
Aluminiu cod 15 01 04
Otel si alte metale
feroase cod 15 01 04
Total metal cod 15 01 04
Lemn cod 15 01 03

TOTAL

BENEFICIAR .................................
........................................................ ...........................

2 Pentru orice variatie mai mare de ±10% a cantitatilor din prezenta anexa este necesar acordul scris al Beneficiarului, conform art. 4.2 din Contract.



PRESTATOR ........................ ANEXA  nr. 2.A - tabel 1
Adresa : …………................................................................................................ la contractul nr. ...........
Tel./Fax/E-mail: …………....................................................................................
CIF: ………………………………….

BORDEROU DE LIVRARI pentru Luna …............…….. Anul …………
in vederea valorificarii prin reciclare

Tip material
deseu de

ambalaj / cod
deseu

(clasa 15 01)

Cantitate
totala livrata
spre reciclare

(tone) (1)

Denumire
colector

intermediar –
dupa caz (2)

CUI colector
intermediar –

dupa caz (3)

Numarul si data
documentului

de livrare a deseurilor de
ambalaje in vederea reciclarii (4)

Denumire operator economic
reciclator (5)

CUI operator
economic

reciclator (6)

Operatiunea
de valorificare
prin reciclare

(7)
FID*/Anexa VII FACTURA

Sticla
cod 15 01 07
Total sticla
Cod 15 01 07
PET
cod 15 01 02

Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic
cod 15 01 02
Hârtie şi carton
cod 15 01 01
Total Hârtie şi
carton
cod 15 01 01
Aluminiu
cod 15 01 04
Otel si alte
metale feroase
cod 15 01 04
Total metale
cod 15 01 04



Lemn
cod 15 01 03
Total lemn
cod 15 01 03
TOTAL

Nume, prenume: …………………...............…… Data: …………....………
Functie:               …………........….............………
Semnatura autorizata si stampila

Nota:

1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea reciclarii deseurilor de ambalaje.

2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje.

5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic reciclator.

6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic reciclator.

7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje
(ex.: R3 – pentru deseuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 – pentru deseuri de ambalaje metalice; R5 – pentru deseuri de ambalaje de sticla).



ADI XXXX ANEXA nr. 2. A – tabel 2
Adresa : …………................................................................................................. la contractul nr. ....................................
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................................
CIF: ………………………………….

BORDEROU DE LIVRARI pentru Luna …............…….. Anul …………
in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Tip material
deseu de

ambalaj / cod
deseu

(clasa 15 01)*

Cantitate
totala livrata
in vederea
valorificarii

prin
incinerare in
instalatii de

incinerare cu
recuperare
de energie
(tone) (1)

Denumire
colector

intermediar –
dupa caz (2)

CUI colector
intermediar
– dupa caz

(3)

Numarul si data
documentului

de livrare a deseurilor de ambalaje in
vederea valorificarii prin incinerare in

instalatii de incinerare cu recuperare de
energie (4)

Denumire operator
economic care realizeaza

operatiunea de valorificare
prin incinerare cu

recuperare de energie (5)

CUI operator
economic

valorificator
prin incinerare
cu recuperare
de energie(6)

Operatiunea de
operatiunea de
valorificare prin

incinerare cu
recuperare de

energie (7)
FID*/Anexa VII FACTURA

PET
cod 15 01 02

Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic
cod 15 01 02
Hârtie şi carton
cod 15 01 01
Total Hârtie şi
carton
cod 15 01 01
Lemn
cod 15 01 03
Total lemn
cod 15 01 03
TOTAL
*   impartirea pe coduri se face proportional in baza unei analize trimestriale a compozitiei



Nume, prenume: …………………...............…… Data: …………....………
Functie:               …………........….............………
Semnatura autorizata si stampila

Nota:

1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare in vederea valorificarii prin incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).



Anexa nr 2.B
PRESTATOR .......................
Adresa : …………......................................................................................................... la contractul nr.
................................
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................…………………..
CIF: …………………………………...

RAPORT DE SORTARE
Nr.    / data

a deseurilor de ambalaje efectuat de .........................(nume sortator)

Adresa unde se executa sortarea  sau punctul de lucru:

Provenienta deseului amestecat inainte
de sortare:  (flux comercial, flux

menajer, combinat):

Nr. si Data document
de achizitie

Cod*) si denumire
deseuri  nesortate

cod 15 si/sau 20, dupa
caz)

Cantitate deseuri
nesortate

(t)

Cod*) si denumire
deseuri  de ambalaje

sortate (OUTPUT)

Cantitate deseuri de
ambalaje sortate

(t)

0 1 2 3 4 5

*) se va scrie codul deseului cu 6 cifre conf. Decizie CE nr. 2014/955

Data: ...............................
Denumirea operatorului economic
Functia
Numele si prenumele
Semnatura autorizata si stampila

NOTA:
La prezentul raport de sortare se ataseaza Raportul de cantar care reflecta / confirma cantitatea de deseu municipal intrata in instalatia de sortare.



Anexa nr 2.C
la contractul nr. ................................

PRESTATOR.................
Adresa : ………….........................................................................................................
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................…………………..
CIF: …………………………………...

BORDEROU CANTITATI RAPORTATE PRIN ACHIZITIE DE LA POPULATIE

trimestrul ……………… anul .................

Nr.
Crt.

Denumire operator economic care a
achizitionat deseuri de ambalaje de la

populatie(1)

CUI Denumire deseu ambalaj Cod deseu de ambalaj(2) Cantitate (t.)

1
2
3
4
5

TOTAL

1) Se mentioneaza operatorii economici prevazuti la art. 20 alin. (8) si (9) din legea 249/2015 care actioneaza si raporteaza date pe teritoriul
contractual.
2) Se va scrie codul deseului cu 6 cifre conform Deciziei CE nr. 2014 /955 (ex: deseuri de ambalaje de hartie si carton - 15.01.01).

Numele si prenumele Data ...........................
Functia
Semnatura autorizata si stampila



ANEXA nr. 3
la contractul nr. ....................................

DECLARATIE ANUALA pentru anul 2019

„Dl/Dna ............................, identificat/a cu CI serie si nr. ...........................in calitate de
............................... pentru SC…................SRL, ADRESA, CUI, J ….......... …...........................declara pe propria
raspundere ca deseurile de ambalaje colectate si livrate in vederea valorificarii prin reciclare / si livrate in
vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie pentru ..........
(Beneficiar) CUI , in luna..................... intr-o cantitate de ................ pentru tipurile de deseuri de ambalaje
mentionate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente contractului de prestari servicii cu
nr. ............... incheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificarii prin reciclare cu........
(Beneficiar), sunt deseuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate  catre alti operatori
economici ....
Prezenta declaratie pe propria raspundere a fost intocmita cunoscand prevederile din Codul penal privind
falsul in declaratii. ”

Data …….................................……

Semnatura autorizata si stampila
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ANEXA nr. 4.A
PRESTATOR ............................ la contractul nr. ................................
Adresa : …………......................................................................................................
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................…………………
CIF: ………………………………….

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare
in contul .....................(Beneficiarului) in baza Contractului nr. ..……………… din …..………………..,

luna ………………………  anul ……………..
UM (tone)

DESEURI DE
AMBALAJE

INTRARI LIVRARI

Cantitatea de deseuri de ambalaje de la populatie Operatorul economic unde s-au expediat
deseurile de ambalaje in vederea reciclarii(4)

Cantitate
deseuri de
ambalaje
livrata in
vederea

reciclarii (5)

Operatiunea de
valorificare prin

reciclare (6)
Provenita din

deseurile
municipale

(P) (1)

Prin achizitie
de la persoane

fizice (AP) (2)

TOTAL (3) Denumire operator CUI

0 1 2 3=1+2 4 5 6 7
Sticla

cod 15 01 07
Total sticla

Cod 15 01 07
PET
cod 15 01 02
Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic cod 15
01 02
Hârtie şi carton

cod 15 01 01
Total Hârtie şi
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carton
cod 15 01 01
Aluminiu cod 15 01
04
Otel si alte metale
feroase cod 15 01
04
Total metale
cod 15 01 04
Lemn

cod 15 01 03
Total lemn cod 15

01 03
TOTAL

Nume, prenume: …………………...............…… Data: …………....………
Functie:               …………........….............………
Semnatura autorizata si stampila

NOTA 1.:

1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de catre operatorul desemnat, pentru care se calculeaza costurile nete.

2) Se mentioneaza trimestrial cantitatile de deseuri de ambalaje colectate prin achizitie de la populatie conform art. 20 alin. (8) si (9) , dupa caz.

3) Cantitatea totala de deseuri de ambalaje colectata/achizitionata.

4) Se inscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se inscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

5) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea reciclarii. Raportat la aceasta cantitate se calculeaza costurile campaniilor de informare si educare a
publicului si respectiv costurile de raportare.

6) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje
(ex.: R3 – pentru deseuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 – pentru deseuri de ambalaje metalice; R5 – pentru deseuri de ambalaje de sticla)

Nota 2.

a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

b) Cantitatile se raporteaza in tone.

c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu
trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclator.
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ANEXA nr. 4.B
ADI XXXX la contractul nr. .................................
Adresa : ………….........................................................................................................
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................…………………...
CUI: …………………………………....

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
in contul .................. (Beneficiarului) in baza Contractului nr. ..……………… din …..………………..,

in luna ………………………  anul ……………..

UM (tone)

DESEURI DE
AMBALAJE

ACHIZITII LIVRARI

Cantitate deseuri de ambalaje
de la operatorul de salubrizare/

statii de sortare (1)

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de
ambalaje in vederea valorificarii prin incinerare in
instalatii de incinerare cu recuperare de energie (2)

Cantitate deseuri de ambalaje
livrata in vederea valorificarii
prin incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de

energie (3)

Operatiunea de
valorificare prin

incinerare in instalatii
de incinerare cu
recuperare de

energie (4)Denumire operator CUI

0 1 2 3 4 5
PET
cod 15 01 02
Alte plastice
cod 15 01 02
Total plastic cod
15 01 02
Hârtie şi carton
cod 15 01 01
Total Hârtie şi
carton
cod 15 01 01
Lemn
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cod 15 01 03
Total lemn cod
15 01 03
TOTAL

Nume, prenume: …………………...............…… Data: …………....………
Functie:               …………........….............………
Semnatura autorizata si stampila

NOTA 1.:

1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje provenite de la operatorul de salubrizare/statie de sortare.

2) Se inscrie denumirea si CUI valorificator;

3) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

4) Se mentioneaza operatiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie)

Nota 2.

a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

b) Cantitatile se raporteaza in tone.

c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu
trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la valorificare.



ANEXA nr. 5
la contractul nr. ......../...................

LISTA TARIFELOR

in funcție de tipul de deșeu de ambalaj

Tip Material Deșeu
Preţ

Unitar – Valorificare
prin Reciclare
(RON/tonă)

Preţ
Unitar – Valorificare

energetica
(RON/tonă)

Sticlă cod 15 01 07
PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02
Hârtie şi carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04
Otel & alte metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

La tarifele sus-mentionate se adauga tariful de 40 lei/tona pentru campanii la nivel local de comunicare si
educare.

Tarifele nu contin T.V.A.

BENEFICIAR PRESTATOR
.......................................... ................................
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ANEXA nr. 6

I. Dosarul de raportare va cuprinde următoarele documente:

1.1. Factura de prestare servicii, emisă de către ADI/UAT/OS, în temeiul prezentului
contract. În rubrica Descrierea serviciilor prestate, se va menționa, în mod obligatoriu,
și sintagma „Prestări servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru
colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea,
deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu GREENPOINT MANAGEMENT SA
CUI RO 37081063, destinate realizării obiectivelor anuale  în conformitate cu prevederile
Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de […] (tipul de
material), cod […], aferente lunii […]”. Documentul trebuie transmis în original.

1.2. Documente justificative in baza cărora OS a preluat cantităţile de deşeuri municipale
(contract încheiat cu UAT/ADI)

1.3. Borderou de colectare în baza căruia OS a înregistrat în gestiunea proprie cantităţile
de deşeuri încredinţate către GREENPOINT MANAGEMENT SA în scopul valorificării,
conţinând cel puţin următoarele informaţii: zi, date de identificare generator (zonă de
colectare/denumire şi CUI asociaţie locatari etc.), cantitate recepţionată, serie şi număr
Notă de intrare în recepţie

1.4. Copii în format „conform cu originalul” ale documentelor de recepţie (tichet de
cântar/notă de cântar) pentru cantităţile de deşeuri municipale intrate în gestiunea OS
spre sortare aferente cantităţilor de deşeuri de ambalaje gestionate/încredinţate către
GREENPOINT MANAGEMENT SA în scopul valorificării.

1.5. Anexa 2B - Raportul de procesare/sortare emis de stația de
procesare/transfer/sortare pentru luna aferentă trasabilității, cu mențiunea „Prestări
servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul,
stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din
[…],  încheiat cu GREENPOINT MANAGEMENT SA CUI RO 37081063, destinate
realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr.
249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...]
aferente lunii […]”. În situația în care există mai multe mai multe secții de lucru, este
obligatorie atașarea la Dosar a documentelor care fac dovada transferul cantităților în
contul GREENPOINT MANAGEMENT: Bonuri de consum/Bonuri de transfer/Procese
verbale de transfer/Tichete de transfer dintr-o secție în alta, fiind obligatoriu ca toate
documentele respective să conțină mențiunea „Prestări servicii în baza Contractului
pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară,
sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu
GREENPOINT MANAGEMENT SA, CUI RO 37081063, destinate realizării obiectivelor
anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri
de ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...], aferente lunii […]”;
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1.6. Anexa 2C – Borderou achizitii populatie (daca este cazul, pentru cantitatile raportate
in contul Prestatorului de catre operatorii economici autorizati pentru colectarea
deseurilor de ambalaje de la persoane fizice)

1.7. Anexa 4A si Anexa 4B – Raport validat lunar

1.8. Anexa 2A – Borderou de livrare

1.9. Pentru tranzactiile desfasurate pe teritoriul Romaniei, documentele de trasabilitate sunt:

a. Factura de vanzare-cumparare deseuri de ambalaje cu textul de lege mentionat pe
document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila);

b. Aviz de insotire a marfii cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in
copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

c. Documente de transport:
- Formularul de incarcare-descarcare Anexa 3 la HG 1061/2008 cu textul de lege

mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)
d. Document receptie:

– nota de cantar, confirmare, tichet de cantar, bon de cantar si/sau PV de receptie,
emise de cumparatorul cantitatilor de deseuri de ambalaje (se transmite in copie
conform cu originalul, semnatura si stampila)

1.10. Pentru exportul de deseuri in afara teritoriului national catre reciclatorul final, la
documentele de trasabilitate de la punctul 2.2.i. se adauga urmatoarele:

- Anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul,
semnatura si stampila)
- CMR (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)
- Documentul care atesta ca reciclarea s-a facut în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în
domeniu (certificat de reciclare/raport de reciclare efectiva a marfii etc.), pentru livrarile inafara
Uniunii Europene
- Documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final– se transmit in copie
conform cu originalul, semnatura si stampila
- Alte documente care pot demonstra trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclatorul
final, dupa caz

Constantin-Andrei Dinescu

Administrator

Prestator

[.........]





P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.67
din 26 septembrie 2019

privind: aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A., în
vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public
de salubrizare al U.A.T.Oraș Ianca.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere propunerea de colaborare în scopul acoperirii costurilor nete pentru
deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public de salubrizare al U.A.T.Oraș Ianca,
transmisă de S.C. Greenpoint Management S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua
București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 6, birou 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
nr.J40/1953/22.02.2017, CUI 37081063,  autorizată de Ministerul Mediului prin Licența de
operare nr.2/2019 pentru a implementa răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje la
nivel național;

În conformitate cu prevederile:
►Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006-republicată, cu modificările

ulterioare;
►Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată

prin Legea nr.105/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
►Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;
►Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
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Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor
Publice, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g), alin.(7) lit.i) și alin.(9) lit.a)
și art 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Protocolul de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A.
București, în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin
serviciul public de salubrizare al U.A.T.Oraș Ianca, conform Anexei nr.1.

(2) Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze Protocolul de colaborare
aprobat potrivit alin.(1).

Art.2.-În vederea punerii în aplicare a prevederilor Protocolului de colaborare, referitoare
la raportăriule lunare/anuale privind deșeurile colectate, se aprobă conversia unității de
măsură a cantităților de deșeuri municipale colectate, din lei/mc în lei/to, potrivit Anexei nr.2.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local, operatorul serviciului public de salubrizare al U.A.T.
Oraș Ianca.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Art.5.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integranră din prezenta hotărâre
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint Management S.A., în
vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul public de
salubrizare al U.A.T.Oraș 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 comisiilor de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre
în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.

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

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se
desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autorităților administrației publice locale ori a
asociațiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităților.

Potrivit prevederilor legale incidente în materie, amintite în preambulul proiectului de hotărâre, autorităților
administrației publice locale și organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului le
revin, în principal, următoarele obligații:

-să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al
serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

-să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de
minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind
din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin din gospodării;

Producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a
deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului, stabilite prin
actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri, la nivel de comune, oraşe şi municipii;

Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului, acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale
care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează
fluxul specific al respectivelor deşeuri, respectiv au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc
serviciile aferente acelor deşeuri prestate de operatorii de salubrizare;

Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile
municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor
serviciului de salubrizare;

Unităţile administrativ-teritoriale utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare a
deşeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, exclusiv pentru scopurile cărora
le sunt destinate;
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Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute
de lege se realizează:

a)-individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţa naţională;
b)-prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a

producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr.211/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

Organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
prevăzute de lege au următoarele obligaţii:

a)-să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, distinct pentru deşeurile de
ambalaje din comerţ şi industrie şi pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale, indiferent de
materialul din care acestea sunt fabricate;

b)-să acopere, cu prioritate, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje pentru care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea şi
transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate
prin operatorii de salubrizare, iar cantităţile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod
corespunzător la îndeplinirea obiectivelor stabilite în sarcina lor;

c)-să asigure, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, preluarea şi valorificarea de către operatorii
economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale colectate separat/sortate, în limita
cantităţilor şi tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici;

Potrivit Procedurii de autorizare, avizare anuală  şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor
care implementează  obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinului
Ministrului Mediului nr.1.362/2018, Organizaţia care a obţinut licenţa de operare are următoarele obligaţii:

a)-să desfăşoare anual, împreună cu unităţile administrativ-teritoriale din zona în care îşi desfăşoară
activitatea, care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la art. 21 din Legea nr.249/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

b)-să încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autorităţile publice locale pentru acoperirea
costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de
ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

c)-să încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autorităţile publice locale pentru promovarea de
campanii de informare şi educare a publicului;

Față de cele expuse și având în vedere propunerea S.C. Greenpoint Management S.A., cu sediul în
Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 6, birou 7, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului cu numărul de ordine J40/1953/22.02.2017, CUI 37081063,  autorizată de Ministerul Mediului
prin Licența de operare nr.2/2019, referitoare la încheierea și aprobarea unui Protocol de colaborare privind
acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul
U.A.T. Oraș Ianca;

Am inițiat prezentul Proiect de hotărâre pentru a îndeplini acele obligații legale arătate mai sus, pe linia
gestiunii deșeurilor municipale, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea lui în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ
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        Prezentare GreenPoint Management 

Despre noi 

 
GreenPoint Management S.A. este o organizație de transfer de responsabilitate (OTR), autorizată prin 

licența de operare nr. 5 din 10.05.2017, fiind destinată preluării responsabilității producătorilor și 

importatorilor care pun pe piața din România ambalaje și deșeuri de ambalaj, în vederea realizării 

obligațiilor legale de reciclare și valorificare. 

 

Portofoliu de clienti 

 
Compania noastra gestioneaza in prezent raspunderea legala pentru actionarii sai, cat si a peste 200 de 

companii din toate industriile, printre care amintim: retail, alimentatie, industria bauturilor alcoolice si 

racoritoare, industria cimentului, industria cafelei, industria farmaceutica, industria constructiilor, FMCG.  

Printre acestia se numara:  
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Lista noastră completă de clienți poate fi consultată pe site-ul companiei: 

http://www.greenpoints.ro/clienti/ 

 

Prin intermediul clientilor nostri, GreenPoint va gestiona in anul 2019 peste 200.000 de tone deseuri de 

ambalaje. 

 

Certificari 

 
Societatea nostra a implementat procesul de certificare a sistemului de management integrat conform 

standardelor internationale ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001. Certificarea se realizeaza de catre renumitul 

organism de evaluare Lloyd Register Quality Assurance (LRQA), cel mai important furnizor global de 

servicii independente de evaluare. 

 

Proiecte de colectare selectiva: 

 
Avand in vedere specificul activitatii, GreenPoint este angrenata in multe tipuri de proiecte cu rol de 

constientizare, educare si responsabilizare a populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor si 

importanta unui mediu curat pe termen lung.  

 

Rezultate obtinute in urma implementarii proiectelor: 

  1. Proiect Let’s Get Green: 

• 518 scoli participante din toata tara 

• 90 287 elevi implicati in total intr-una din activitatile proiectului 

• peste 635 000 de kilograme de deseuri colectate selectiv 

• 39 197 parinti au fost implicati in activitati de educare dedicate lor 

• 2410 de cadre didactice, din toate judetele tarii, au participat la sesiuni de formare in domeniul 

protectiei mediului 

• campanie de colectare selectiva acasa – 468 717 kg de ambalaje  

   2. Proiect Ziua Bună! - Ziua Voluntarilor Mici in parteneriat cu Asociatia Tasuleasa si Coca Cola-HBC 

• peste 20.000 de copii implicati in activitatile de colectare selectiva 

• peste 200 de profesori coordonatori ai campaniei  

• 41 de tone plastic/PET colectate in vederea reciclarii                             

   3. Proiect Untold in parteneriat cu Ursus Breweries 

• Peste 40.000 de persoane care au folosit aparatele de tip RVM (Reverse-Vending Machine) 

• 42.000 de doze aluminiu colectate in RVM-uri, aproximativ 600 de kg de deseu curat 

   4. Proiect Untold in parteneriat cu Coca-Cola HBC 

• Peste 400.000 de persoane care au avut acces la infrastructura de colectare selectiva 

• Peste o tona de deseuri de ambalaje colectate selectiv in infrastructurile de colectare puse la 

dispozitie 

   5. Proiect Neversea in parteneriat cu Coca-Cola HBC 
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• Peste 250.000 de persoane care au avut acces la infrastructura de colectare selectiva 

• Peste o tona de deseuri de ambalaje colectate selectiv in infrastructurile de colectare puse la 

dispozitie 

6. Proiect de colectare selectiva doze in Vama Veche si 2 Mai in parteneriat cu CanPack Romania si 

Primaria Limanu 

• 19.000 de doze aluminiu colectate in RVM-uri 

• Peste 10.000 de persoane au participat active in campanie 

     7. Proiect de colectare selectiva la nivelul orasului Otopeni    

• 3.500 de pubele galbene pentru colectare selectiva impartite locuitorilor din orasul Otopeni 

• Peste 10.000 de persoane beneficiare.  
8. Proiecte de colectare selectiva in diferite judete impreuna cu operatorii de salubritate sau statii de 

sortare: 

• Judetul Constanta 

• Judetul Ilfov 

• Municipiul Bucuresti 

 

Incepand cu anul 2019 dorim sa implementam proiecte similare impreuna cu autoritatile locale, ale 

caror principali beneficiari sunt cetatenii, finantate de catre compania noastra, avand ca scop cresterea 

gradului de colectare si recuperare a deseurilor reciclabile. 

  

Echipa  

 
Echipa noastră este formată în prezent din experti si specialisti in domeniu, care gestionează clienți lideri 

de piata din  domeniile lor de activitate, generatori de deșeuri de ambalaje. Este o echipa tanara, dinamica, 

cu experienta vasta in domenii relevante. Mai jos va prezentam o parte din echipa de management: 

 

• Adela Lazar – Director General  

Experiență de peste 10 ani în management în cadrul unor companii multinaționale. A condus echipe mixte 

cu rezultate deosebite în domenii precum IT, Telecom, Salubritate, Reciclare și servicii de mediu. 

In perioada 2014-2016, Adela a detinut postul de Expert Independent in cadrul Comisiei Europene la 

Bruxelles pe probleme legate de infrastructura de mediu si reciclare. 

• Cristian Lazar – Director Executiv  

Experienta de peste 10 ani in managementul unor companii cu renume din domeniul salubritatii si 

reciclarii. A coordonat activitatile din departamentele de vanzari si marketing. In cadrul GreenPoint are 

rolul de consilier strategic pe probleme de business. 

• Andrei Dinescu – Director Comercial 

Experientă de peste 10 ani în domenii de import/export și FMGC, în diferite locații internaționale pe 3 

continente. Coordonează departamentul comercial. 

• Vlad Birau – Director Achizitii 

Experientă de peste 6 ani în domeniul managementului deșeurilor. Coordonează departamentul de 

achiziții, având interacțiune directă cu furnizorii de materiale. 
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• Sorin Dinu – Director Financiar 

Experientă în finanțe și audit financiar de peste 15 ani la companii lidere de piață în domenii precum 

managementul deșeurilor, energie si salubritate. Coordoneaza departamentul financiar și audit. 

• Vlad Moise – Manager Proiecte 

Experientă de peste 8 ani în domeniul managementului proiectelor. Deține certificări în managementul 

de proiect și coordonează toate proiectele în care Greenpoint Management contribuie ca partener. 

• Ioan Nicolescu – Director Operatiuni  

Experientă de peste 15 ani în investiții din sectorul energetic, proiecte pentru producerea energiei 

electrice și termice în cogenerare și din surse regenerabile. Coordoneaza departamentul operational. 
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Anexa nr.1 la H.C.L.nr.68/26.09.2019

CAIET DE SARCINI

privind organizarea licitației publice pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, în
vederea organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal și a celor

din Cupa României

DEFINIȚII
Autoritate contractantă/Proprietar:  Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Ianca, Județul Brăila.
Chiriaș: entitatea sportivă, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, care a obținut în urma licitației
publice/negocierii directe dreptul de a încheia contractul de închiriere a stadionului.
LEGISLAȚIE
-O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil;
-Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
I.-OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNCHIRIERII
1.1-Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, str.Stadionului nr.6A, înscris în Cartea Funciară  a
U.A.T. Ianca nr.77999 cu număr cadastral 77999;
1.2-Organizarea și desfășurarea meciurilor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal și a celor din
Cupa României.
Il.-CONDIȚIILE GENERALE ALE ÎNCHIRIERII
2.1-Regimul bunurilor utilizate de chiriaș în derularea chiriei (regimul bunurilor proprii).
2.2-În derularea contractului de închiriere, chiriașul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a)-bunurile de retur, ce revin de plin drept gratuit și liber de orice sarcini proprietarului la încetarea contractului
de închiriere. Sunt bunuri de retur: Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, str.Stadionului nr.6A,
înscris în Cartea Funciară  nr.77999 a U.A.T. Ianca;
b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea chiriașului. Sunt bunuri
proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte construcții
provizorii amplasate de chiriaș pe stadion.
2.3-Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare:
Pe durata chiriei, chiriașul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului conform
O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Organizarea și desfășurarea meciurilor de fotbal, precum și a altor competiții sportive, nu vor afecta mediul.
2.4-Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență:
Stadionul va fi utilizat în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost încheiat contractul,
eventualele schimbări ale regimului de utilizare fiind permise doar cu aprobarea proprietarului;
Chiriașul nu poate subînchiria sau să transmită sub nicio formă unui terț bunul care face obiectul contractului
de închiriere.
III.-DURATA ÎNCHIRIERII
3.1.-De la data semnării contractului și până la data de 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii anuale a
duratei de închiriere pe perioada menținerii în Liga a-III-a a clubului câștigător al licitației.
IV.-ELEMENTE  DE PREȚ
4.1-Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este 200 lei/lună, la care se adăugă taxa pe teren potrivit
prevederilor Codului fiscal.
4.2-Prețul chiriei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza
datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, dacă durata contractului se prelungește anual.
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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



2

4.3-Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului.
4.4-Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii
pentru creanţele bugetare.
4.5-Prețul chiriei și taxa pe teren se fac venituri la bugetul local al orașului Ianca.
4.6-Neplata chiriei două luni consecutive conduce la rezilierea de drept a contractului.
4.7.-Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:
a)-cel mai mare nivel al chiriei………………………………………………………….…………………….55%;
b)-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor…………………………………………….…………..20%;
c)-protecţia mediului înconjurător……………………………………………………………….……………15%;
d)-condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat…………………….………………….…………..10%.
V.-GARANȚII
5.1-În  vederea  participării la  licitație,  ofertanții  sunt obligați  să depună în contul proprietarului o garanție
în cuantum de 2 chirii lunare.
5.2-Ofertantului câștigător i se transferă garanția de participare în contul ratei, iar ofertanților  necâștigători
Ii  se restituie garanția de participare în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării ofertei.
5.3-Ofertantul câștigător are obligația ca în termen de cel mult 30 zile, de la data semnării contractului de
închiriere, să depună în contul indicat de proprietar, cu titlu de garanție, o sumă egală cu chiria pe 2 luni.
5.4-Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate proprietarului de către
chiriaș, în baza contractului de închiriere.
5.5-În situația în care chiriașul nu depune garanția în termenul fixat, contractul se va rezilia de plin drept, fără
punerea în întârziere a chiriașului.
5.6-Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a)-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b)-dacă ofertantul câştigător renunță la încheierea contractului de închiriere;
c)-în cazul excluderii de la licitaţie de către comisia de evaluare, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de
eligibilitate.
VI.-DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
6.1.-Oferta câştigătoare se stabilește pe baza criteriilor de atribuire precizate în prezentul caiet de sarcini.
6.2.-Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări
şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei
cu cerinţele solicitate.
6.3.-Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către autoritatea
contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
6.4.-Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la
primirea acesteia.
6.5.-Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine
apariţia unui avantaj/dezavantaj pentru vreun ofertant.
6.6.-Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în
anunţul de licitaţie.
6.7.-După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu
respectă prevederile pct.2.2. din Instrucțiunile pentru ofertanți.
6.8.-Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor
exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la pct.2.2. din Instrucțiunile pentru
ofertanți. În caz contrar, se anulează procedura şi se organizează o nouă licitaţie, în aceleași condiții.
6.9.-Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile/condițiile de valabilitate prevăzute în
documentația de atribuire.
6.10.-În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul
acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc
criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal
se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
6.11.-În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.6.12, comisia de evaluare
întocmeşte un raport în două exemplare, în termen de o zi lucrătoare, din care un exemplar îl transmite
autorităţii contractante, iar unul se depune la dosarul licitaţiei.
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6.12.-În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă
informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele
excluderii.
6.13.-Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la pct.4.7.
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.
6.14.-În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va
face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul
egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care
are ponderea cea mai mare după acesta.
6.15.-Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care trebuie
semnat de toţi membrii comisiei.
6.16.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită
ca fiind câştigătoare.
6.17.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea
procedurii de atribuire.
6.18.-Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a)-informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de contact;
b)-data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
c)-criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;
d)-numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
e)-denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;
f)-durata contractului;
g)-nivelul chiriei;
h)-instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
i)-data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;
j)-data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
6.19.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
6.20.-În cadrul comunicării prevăzute la pct.6.19, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul
câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate, precum și ofertanţii care au fost respinşi sau a căror
ofertă nu a fost declarată câştigătoare și asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
6.21.-Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile
calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pct. 6.20.
6.22.-În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică se depune o singură ofertă
valabilă, autoritatea contractantă poate atribui contractul de închiriere acelui ofertant, prin negociere directă.
VII.-ANULAREA PROCEDURII DE LICITAŢIE
7.1.-Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, în
situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie, sau
fac imposibilă încheierea contractului.
7.2.-În sensul prevederilor pct.7.1, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite
în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)-în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori
sau omisiuni care au ca efect încălcarea următoarelor principii: transparenţa, tratamentul egal,
proporţionalitatea, nediscriminarea și libera concurenţă, potrivit definițiilor de la art.311 din Ordonanța de
urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;
b)-autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la lit.a).
7.3.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de
licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat
prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.
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VIII.-ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
8.1.-Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit
specificului acestuia, și se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
8.2.-Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului înainte de expirarea
termenului.
8.3.-Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data
constituirii garanţiei.
8.4.-Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, poate atrage
plata daunelor-interese de către partea în culpă.
8.5.-Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-
interese.
8.6.-În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, autoritatea contractantă are
dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. În caz
contrar, procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.
8.7-Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii
contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.
8.8.-În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din
cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a
executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în
condiţiile în care aceasta este admisibilă.
8.9.-În cazul în care, în situaţia prevăzută la pct.8.8, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă,
procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.
8.10.-În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în costurile pe baza cărora
s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, dacă posibilitatea de
ajustare a fost prevăzută în documentaţia de atribuire.
IX.-ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII
9.1-Încetarea închirierii prin expirarea duratei
9.1.1-La termenul prevăzut în contract pentru încetare, chiriașul are obligația  de a preda  bunul ce a făcut
obiectul contractului, gratuit și liber de sarcini.
9.1.2-La sfârșitul duratei închirierii, proprietarul are facultatea de prelua bunurile chiriașului.
9.2-Încetarea închirierii prin răscumpărare
9.2.1-Pentru cazurile de interes public închirierea poate fi răscumpărată, proprietarul asigurând
despăgubirea corespunzătoare valorii investiției, dacă este cazul.
9.2.2-Cazurile de  interes  public  se probează prin  acte  emise  de autoritatea  locală sau  prin Hotărâri
ale Guvernului. În  acest caz de încetare a închirierii nu se percep daune.
9.3-Încetarea închirierii prin retragere
9.3.1-Închirierea se retrage și contractul  se reziliază   în situația  în care chiriașul nu respectă obligațiile
asumate  prin  contract.
9.3.2-Rezilierea va opera din plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de  la notificare, dacă chiriașul
nu-și îndeplinește  obligațiile în   acest  interval. În  acest caz chiriașul este obligat  la  plata unor penalității
și daune.
9.4-Încetarea închirierii prin renunțare
9.4.1-Chiriașul poate renunța la închiriere în cazul în care din motive obiective,  justificate, fac imposibilă
utilizarea în continuare a stadionului.
9.4.2-Forța majoră  exonerează părțile  de răspunderi în ceea  ce privește îndeplinirea totală sau parțială a
obligațiilor  ce  le  revin. Prin forța  majoră se înțelege  orice  eveniment independent de voința  părților,
imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute  integral sau parțial obligațiile.
9.4.3-Apariția  și încetarea  cazului de forță majoră se va comunica celelalte  parți în termen de 5 zile, prin
orice formă,  constatarea evenimentelor de acest gen făcându-se în  prezenta  părților.
X.-DISPOZIȚII  PRIVIND  EXERCITAREA  DREPTULUI  DE CONTROL
Controlul general al respectării de către chiriaș a prevederilor contractului de închiriere se realizează de
primarul orașului Ianca, sau de către personalul desemnat de acesta.
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XI.-DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE  PĂRTILOR
11.1.-Proprietarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)-să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii
garanţiei;
b)-să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;
c)-să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere, iar la încetarea contractului să o
restituie chiriașului, dacă nu a intervenit una din situațiile de executare, potrivit contractului/legii;
d)-să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit destinaţiei sale,
şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;
e)-să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea condiţiilor închirierii,
având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul
dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit;
f)-să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.
11.2-Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)-să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;
b)-să plătească chiria și taxa, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
c)-să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în documentația de atribuire;
d)-să solicite proprietarului efectuarea reparaţiilor necesare pentru menţinerea bunului în stare de folosinţă
corespunzătoare, sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate;
e)-să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea
menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
f)-să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în
starea avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă exploatării normale;
g)-să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.
i)-neplata chiriei și a taxei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către chiriaș, dau dreptul proprietarului la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. În
această situație, titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia.
XII.-LITIGII
12.1-Litigiile de orice fel se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
12.2-Pentru soluționarea cu celeritate a litigiilor,  părțile pot apela și la arbitraj.
XIII.-DISPOZIȚII  FINALE
13.1-Câștigătorul licitației  dacă renunță la încheierea  contractului  de închiriere, cu excepția cauzei de forță
majoră, va  pierde  garanția  de participare și nu va mai avea dreptul de participare la reluarea licitației
organizate pentru imobilul care face obiectul prezentului caiet de sarcini.
13.2-În situația în care câștigătorul licitației  renunță la încheierea  contractului  de închiriere, va fi invitat
următorul ofertant pentru încheierea contractului, dacă acesta acceptă prețul maxim oferit de câștigătorul
licitației.

P R I M A R,                                                                                   SERVICIUL DE URBANISM,

CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE DOGĂRESCU MIOARA



1

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.68/26.09.2019

FIȘA DE DATE
pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, în vederea organizării și

desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal și a celor din Cupa
României

Cod CPV 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

C U P R I N S
A. Introducere
B. Modul de prezentare al ofertelor
C. Deschiderea și Evaluarea Ofertelor

INTRODUCERE
A.1. Informații privind autoritatea contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Ianca, Județul Brăila;
Adresă: str.Calea Brăilei nr.27,oraș Ianca, județ Brăila, telefon: 0239/668178 și fax: 0239/668178,
e-mail: primaria.ianca@yahoo.com.
A.2. Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită entitățile sportive interesate să depună oferte în vederea
atribuirii contractului de închiriere a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, în vederea
organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal și a celor
din Cupa României
(Cod CPV – 70310000-7).
A.3. Legislație aplicabilă
-O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
-Legea nr.287/2009-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Civil;
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
A.4. Valoarea estimată
Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este 200 lei/lună, la care se adăugă taxa pe teren potrivit
prevederilor Codului fiscal;
Prețul chiriei, rezultat în urma licitaţiei publice, se va indexa anual în funcţie de rata inflaţiei, pe
baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, în situaţia în care se
prelungește perioada de închiriere;
Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului;
A.5. Durata contractului
De la data semnării contractului și până la data de 31 august 2020; Durata poate fi prelungită anual
pe perioada menținerii clubului câștigător al licitației în Liga a-III-a a Campionatului Național de
Fotbal;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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A.6. Criteriile de atribuire:
Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:
a)-cel mai mare nivel chiriei ...…………………………………………..…………………………55%;
b)-capacitatea economico-financiară a ofertanţilor…………………………………..………….20%;
c)-protecţia mediului înconjurător………………………………………………………………….15%;
d)-condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat……………………………….………...10%
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
Documentele ofertei:

1. Documente de Calificare
2. Propunere Financiară

1. Documentele de calificare:

Nr.
crt. Denumire document

Pentru
entitățile
sportive

1.
Declarație din care să rezulte respectarea dispoziţiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
Anexa nr.1 la Instrucțiuni pentru ofertanți

X

2
Declarație din care să rezulte că nu face  obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Anexa nr.1 la Instrucțiuni pentru ofertanți

X

3.
Declarație din care să rezulte că nu se află în litigiu cu autoritățile
administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate;
Anexa nr.1 la Instrucțiuni pentru ofertanți

X

4. Dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent
la organul fiscal competent. X

5.
Certificate de afiliere la Federația Română de Fotbal pentru participarea în
Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal și în Cupa României; Extras
din Raportul FRF

X

6. Certificat de identitate sportivă X

7.
Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul
consolidat al statului

X

8. Certificat de atestare fiscală din care să reiasă îndeplinirea la zi a obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local X

9. Dovada plății taxelor privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de
participare și caietul de sarcini X

-Ofertele se depun la sediul Primăriei orașului Ianca, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul
interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora;
-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va
trebui să conţină documentele de calificare;
-Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care
are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate
stabilită de autoritatea contractantă;
-Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscripția "CONFORM CU ORIGINALUL",
precum și semnătura autorizată, însoțită de ștampila persoanele juridice).
IMPORTANT: Nu are dreptul să participe la licitaţie entitatea care a fost desemnată câştigătoare la
o licitaţie publică anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat
contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani,
calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie
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2. Propunerea Financiară
-Pe plicul interior, care conţine propunerea financiară ( oferta propriu-zisă,) se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
-Prețul ofertei va fi exprimat sub forma chiriei lunare, exprimat în lei.
-Perioada de valabilitate a ofertelor se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în
momentul încheierii contractului de închiriere.
C. DESCHIDEREA ȘI EVALUARE A OFERTELOR
-La data și ora stabilite în anunțul licitației, la sediul autorității contractante vor fi prezenţi membrii
comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
-Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va face
cunoscute în sală prin strigare.
-Dacă două sau mai multe oferte sunt egale la prețul cel mai mare, se trece la departajarea lor
potrivit ponderii criteriilor din Caietul de sarcini.
-Atribuirea contractului de închiriere se face pe baza procesului verbal încheiat de către comisia de
licitaţie care va stabili câștigătorul licitaţiei, după criteriile de departajare.
-Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea ofertei
câştigătoare.

P R I M A R, SERVICIUL DE URBANISM,

FANEL GEORGE CHIRITA DOGARESCU MIOARA
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Anexa nr.3 la H.C.L.nr.68/26.09.2019

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

CAPITOLUL I- PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art.1.-Între U.A.T. Oraș Ianca, cu sediul  în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.27, judeţul Brăila, reprezentat prin
domnul Primar Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de proprietar/locator, pe de o parte,

și
………………………………….……….. cu sediul/domiciliul  în localitatea……………..……………………..,
str.………………………………nr………,bl……..,sc……..,et…….ap…… judeţul…………………….., CIF/CUI,
…………………………………. (CNP…………………………………./CI…………………………) reprezentat prin
domnul/doamna………… ……………………………………, în calitate de chiriaș/locatar, pe de altă parte,
la data de……………………….…………., la sediul proprietarului/locatorului, în baza Hotărârii Consiliului Local
nr…………./…………………...și a Procesului verbal de licitație nr………………/………………….., s-a încheiat
prezentul contract de închiriere;
CAPITOLUL II- OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.-(1) Obiectul contractului de închiriere îl constituie Stadionul orășenesc ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca,
exclusiv bazinul de înot și terenul sintetic, înscris în Cartea Funciară nr.77999-Oraș Ianca, str.Stadionului
nr.6A, cu o valoare de inventar de 723.558 lei, în conformitate cu obiectivele proprietarului/locatorului.
(2) Potrivit prevederilor din Regulamentul de acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice,
aprobat prin H.C.L.nr.34/25.04.2019, obiectivele concedentului sunt:
a)-evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea
prestigiului oraşului Ianca;
b)-susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la
nivel local, naţional şi internaţional;
c)-susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar
şi a sportului universitar;
d)-perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e)-mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină
rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional;
f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;
g) susţinerea sporturilor de combat, ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi
dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre
la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţii locale la dezvoltarea acestui fenomen;
(3) În derularea contractului de închiriere, chiriașul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a)-bunurile de retur: Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul Ianca, str.Stadionului nr.6A, înscris în Cartea
Funciară  nr.77999 a U.A.T. Ianca;
b)-bunurile proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea chiriașului: mobilier,
aparatură, alte bunuri mobile, anexe din material demontabile și orice alte construcții provizorii amplasate de
chiriaș pe stadion;
CAPITOLUL III- TERMENUL DE ÎNCHIRIERE
Art.3.-(1) De la data semnării contractului și până la data de 31 august 2020.
(2) Durata poate fi prelungită anual pe perioada menținerii clubului câștigător al licitației în Liga a-III-a a
Campionatului Național de Fotbal.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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CAPITOLUL IV- CHIRIA ȘI TAXA PE TEREN
Art.4.-(1) Prețul chiriei rezultat în urma licitaţiei publice, în cuantum de………. lei, se va indexa anual în funcţie
de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, în situația în care durata
contractului se prelungește anual.
(2) La prețul chiriei rezultat în urma licitației publice, se adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului
fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL V- PLATA CHIRIEI
Art.5.-(1) Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului.
(2) Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru
creanţele bugetare.
(3) Prețul chiriei și taxa pe teren se fac venituri la bugetul local al orașului Ianca.
(4) Neplata chiriei două luni consecutive conduce la rezilierea de drept a contractului.
(5) Plata chiriei și a taxei pe teren se poate face în numerar la casieria instituției, sau prin conturile:
- contul proprietarului/locatorului RO16TREZ15421A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ianca;
- contul chiriașului nr…………………............................ , deschis la Banca………….........................................
CAPITOLUL VI-DREPTURILE PĂRȚILOR
Art.6.-(1) Proprietarul/locatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)-să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei;
b)-să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;
c)-să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere, iar la încetarea contractului să o
restituie chiriașului, dacă nu au intervenit una din situațiile de executare, potrivit contractului/legii;
d)-să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit destinaţiei sale,
şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;
e)-să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea condiţiilor închirierii,
având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului
de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit;
f)-să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.
(2) Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)-să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;
b)-să plătească chiria, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
c)-să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în documentația de atribuire;
d)-să solicite proprietarului efectuarea reparaţiilor necesare pentru menţinerea bunului în stare
corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate;
e)-să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea
menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
f)-să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în
starea avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă exploatării normale;
g)-să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.
i)-neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale
de către chiriaș, dau dreptul proprietarului la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. În această situație,
titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia.
CAPITOLUL VII- ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Art.7.-(1) La termenul prevăzut  în contract pentru încetare, chiriașul are obligația  de a preda  bunul ce a făcut
obiectul contractului, gratuit și liber de sarcini.
(2) La sfârșitul duratei închirierii, proprietarul are facultatea de prelua  bunurile chiriașului.
Art.8.-(1) Pentru cazurile de interes public închirierea poate fi răscumpărată, proprietarul asigurând
despăgubirea corespunzătoare valorii investiției, dacă este cazul.
(2) Cazurile  de  interes  public  se probează  prin  acte  emise  de autoritatea  locală  sau  prin Hotărâri  ale
Guvernului. În  acest caz de încetare a închirierii  nu se percep daune.
Art.9.-(1) Închirierea se retrage și contractul  se reziliază   în situația  în care chiriașul nu respectă obligațiile
asumate  prin  contract.
(2) Rezilierea va opera din plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de  la notificare, dacă chiriașul  nu-
și îndeplinește  obligațiile în   acest  interval. În  acest caz  chiriașul este obligat  la  plata unor penalității/daune.
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Art.10.-(1) Încetarea închirierii prin renunțare. Chiriașul poate renunța la închiriere în cazul în care din motive
obiective,  justificate, fac imposibilă  utilizarea în continuare a stadionului.
(2) Forța majoră  exonerează părțile  de răspunderi în ceea  ce privește îndeplinirea totală  sau parțială  a
obligațiilor  ce  le  revin. Prin  forța  majoră   se  înțelege  orice  eveniment independent de voința  părților,
imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute  integral sau parțial obligațiile.
(3) Apariția  și încetarea  cazului de forță majoră se va comunica celelalte  parți în termen de 5 zile, prin orice
formă,  constatarea  evenimentelor de acest gen făcându-se  în  prezenta  părților.
CAPITOLUL VIII-CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU
Art.11.-(1) Pe durata chiriei, chiriașul este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului
conform O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Organizarea și desfășurarea meciurilor de fotbal și a competițiilor sportive în general, nu vor afecta mediul.
CAPITOLUL IX- RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.12.-Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de închiriere
atrage răspunderea contractuala a părții în culpă.
CAPITOLUL X- LITIGII
Art.13.-Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

PROPRIETAR/LOCATOR
U.A.T. ORAȘ IANCA

P R I M A R, ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

CONSILIER JURIDIC,

CHIRIAȘ/LOCATAR
................
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Anexa nr.4 la H.C.L. nr.68/26.09.2019

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANȚI/FORMULARE
privind organizarea licitației publice pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› din orașul

Ianca, în vederea organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a Campionatului Național de
Fotbal și a celor din Cupa României

1.-Proprietar/Autoritate contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Ianca, str. Calea Brăilei nr.27, C.I.F. 4874631;
2.-Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației publice:
2.1.-Criterii de eligibilitate:
2.1.1.Are dreptul de a participa la licitaţie orice entitate care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a)-a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare, dovedite cu
chitanțe sau ordine de plată;
b)-a depus oferta/cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în anunțul licitației;
c)-are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor
către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local, dovedite cu certificate fiscale;
d)-nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare, scop în care depune declarație pe propria
răspundere;
e)-deține certificatul de identitate sportivă, prezentând o copie a acestuia;
f)-este afiliată la Federația Română de Fotbal pentru participarea în Liga a-III-a a Campionatului
Național de Fotbal și în Cupa României, dovedită cu extras din Raportul Federației;
2.1.2 Nu are dreptul să participe la licitaţie entitatea care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie
publică anterioară privind bunurile orașului Ianca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu
a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la
desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.
2.2.-Modul de prezentare a ofertelor:
2.2.1-Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în limba română.
2.2.2.-Ofertele se depun la sediul Primăriei orașului Ianca, în două plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi
ora depunerii.
2.2.3.-Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior
va trebui să conţină:
a)-o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără
îngroşări, ştersături sau modificări;
b)-acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorității
contractante;
c)-acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
2.2.4.-Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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2.2.5.-Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi
prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
2.2.6.-Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care are caracter obligatoriu, din
punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea
contractantă.
2.2.7.-Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii.
2.2.8-Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
2.2.9.-Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după
expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
2.2.10.-Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea
acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai
după această dată.
2.2.11.-Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut
la pct.2.2.13 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
2.2.12.-Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute
în caietul de sarcini.
2.2.13.-În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele
care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura
de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
2.2.14.-În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.2.2.13, comisia de
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii
contractante.
2.2.15-În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost
excluse, indicând motivele excluderii.
2.2.16.-În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două
oferte valabile, procedura se anulează şi se organizează o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii
prevăzute la pct.2.2.1.-2.2.11.
3.-Protecţia datelor
3.1.-Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod
obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor
persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
4.-Comisia de evaluare
4.1-La nivelul autorităţii contractante se constituie prin dispoziţia primarului o comisie de evaluare,
compusă din 5 membri, din care 2 consilieri locali, desemnați prin hotărârea de aprobare a
procedurii, și 3 specialiști din aparatul propriu sau din alt autorități/instituții publice.
5.-Procedura de deschidere a ofertelor:
5.1.-La data și ora stabilite în anunțul licitației, la sediul autorității contractante vor fi prezenţi
membrii comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
5.2.-Deschiderea licitaţiei o face preşedintele comisiei de licitaţie care va deschide ofertele şi le va
face cunoscute în sală prin strigare.
5.3.-Dacă două sau mai multe oferte sunt egale la prețul cel mai mare, se trece la departajarea lor
potrivit ponderii criteriilor din Caietul de sarcini.
5.3.-Atribuirea contractului de închiriere se face pe baza procesului verbal încheiat de către
comisia de evaluare, care va stabili câștigătorul licitaţiei după criteriile de departajare.
5.4.-Încheierea contractului de închiriere se face în termen de 20 de zile de la comunicarea ofertei
câştigătoare.
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6.-Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
6.1.-Perioada de valabilitate a ofertei:
Se stabileşte din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul încheierii contractului de
închiriere.
6.2.-Condiţii de retragere a ofertei:
Oferta poate fi retrasă de ofertanţi fără nici o penalizare, dacă retragerea se face în afara perioadei
de valabilitate, până în momentul deschiderii ei. În cazul în care oferta se retrage în perioada de
valabilitate se pierde garanţia.
Garanţia se pierde şi în cazul în care, după stabilirea câștigătorului, acesta nu se prezintă la data şi
locul anunțat pentru încheierea contractului.
6.3.-Condiţii de respingere a ofertei:
a) când preţul oferit este sub cel minim stabilit de autoritatea contractantă;
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei;
c) când o ofertă se depune după termenul de închidere a depunerii ofertelor;
d) când oferta nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
7-Notificarea către ofertanți a adjudecării licitației:
Notificarea către ofertanţi a atribuirii contractului se face de către organizator, în scris, ocazie cu
care se va transmite și data când chiriașul se va prezenta pentru încheierea contractului.
8.-Contestaţii la modul de desfăşurare şi adjudecare a licitaţiei:
Participanţii nemulţumiţi de modul de atribuire a contractului de închiriere pot depune contestații la
sediul autorității contractante, în termen de 3 zile de la data adjudecării, dacă a fost prezent și a
semnat procesul de licitație, sau de la data comunicării rezultatului licitației.
9.-Alte precizări:
Formularul de ofertă pentru licitaţie fără ştampila organizatorului şi semnătura ofertantului în
original nu va fi luat în considerare, procedându-se la respingerea ofertei.
Licitaţia este valabilă numai în cazul prezentării a minim 2 (două) oferte eligibile.
10.-Formularele sunt prevăzute în anexele la prezentele Instrucțiuni.

P R I M A R, SERVICIUL DE URBANISM,

FANEL GEORGE CHIRITA DOGARESCU MIOARA
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FORMULARE Model
OFERTANTUL Anexa nr.1 la Instrucțiuni pentru ofertanți
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subscrisa…………………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub
sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații (art. 326 Cod penal), că nu mă aflu în nici una dintre
următoarele situații:

-Nu am fost sancționat pentru nerespectarea dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;

- nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, nu mă aflu deja în stare de dizolvare
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- Nu  sunt în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile subordonate;

Data completării Ofertant,
(semnătura autorizată)

Model
OFERTANTUL Anexa nr.2 la Instrucțiuni pentru ofertanți
(denumirea/numele)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul/Subscrisa,……………………………………………………………………………………………..
(denumirea firmei şi calitatea reprezentanților legali/numele ofertantului),
în conformitate cu prevederile şi cerințele solicitate, oferim pentru închirierea imobilului: Stadion ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› din orașul Ianca, str.Stadionului nr.6A, înscris în Cartea Funciară  a U.A.T. Ianca nr.77999 cu
număr cadastral 77999, suma de…………………………lei (în cifre și litere)

Data Ofertant,
Nume, semnătură si ștampila



P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.68
din 26 septembrie 2019

pentru: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, precum și aprobarea organizării licitației publice pentru închirierea stadionului în
același scop.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26
septembrie 2019;

Având în vedere adresa nr.12591/29.08.2019 a Instituției Prefectului, prin care se solicită
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință gratuită a
Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca,
motivată de faptul că noul Cod administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 nu mai permite
atribuirea în folosință gratuită a bunurilor din domeniul public decât instituțiilor de utilitate
publică, fără să se aibă în vedere însă că la adoptarea hotărârii a fost invocată legea specială
în domeniu, respectiv Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale
de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale;

Ținând cont de consecințele juridice, sociale și sportive produse prin adoptarea hotărârii
în cauză, care a permis afilierea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca la Federația Română de
Fotbal și omologarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în vederea organizării și desfășurării
meciurilor din Cupa României și a celor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal,
unde a promovat clubul începând cu sezonul competițional 2019-2020;

Faptul că promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a Campionatului
Național de Fotbal a creat o emulație imensă în rândul populației și în special în rândul tinerilor
iubitori ai acestui fenomen, iar neluarea măsurilor pentru a asigura în continuare, în condițiile
legii, organizarea și desfășurarea meciurilor pe acest stadion, care a întrunit condițiile cerute
de Federația Română de Fotbal pentru omologare, ar echivala cu excluderea clubului din
competiție și crearea unor tensiuni sociale de amploare;

Văzând dispozițiile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.287 lit.b), art.297 alin.(1) lit.c),
art.333 alin.(1) și (2) și art.334 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

Având în vedere și referatul comun al primarului și secretarului, raportul serviciului de
urbanism cu documentația de atribuire a contractului de închiriere a stadionului, precum şi
avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local; .
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În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință
gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca.

Art.2.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru închirierea Stadionului ‹‹Ștefan
Vrăbioru›› Ianca, în vederea organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-III-a a
Campionatului Național de Fotbal și a celor din Cupa României, având următoarele date de
identificare:

a)-stadionul se regăsește la poziția nr.188 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-cu modificările şi
completările ulterioare, înscris în Cartea Funciară nr.77999-Oraș Ianca, str.Stadionului nr.6A,
cu o valoare de inventar de 723.558 lei;

b)-destinația stadionului este aceea a găzduirii competițiilor fotbalistice oficiale organizate
de Federația Română de Fotbal, la nivelul Ligii a-III-a și a Cupei României;

c)-durata închirieii: până la data de 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii anuale a
duratei de închiriere pe perioada menținerii în Liga a-III-a a clubului câștigător al licitației;

d)-prețul minim de închiriere/de pornire a licitației publice: 200 lei/lună, la care se adaugă
taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal;

(2) Chiria și taxa pe teren se plătesc până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului. Pentru neplata în termen a chiriei şi a taxei pe teren
se datorează majorări de întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.

(3) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este la nivelul
a două chirii lunare.

Art.3.-(1) Se aprobă caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru de
închiriere și instrucțiunile pentru ofertanți cu formularele și modelele de documente, potrivit
anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice/evaluarea ofertelor se realizează de
către o comisie constituită prin dispoziția primarului.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnații, Fănel George Chiriţă și Alexandru Sterian, primarul și secretarul oraşului Ianca, în
calitate de iniţiatori ai proiectului de hotărâre pentru: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/
11.07.2019 privind darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe
termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, precum și aprobarea organizării licitației
publice pentru închirierea stadionului în același scop.

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, adresăm rugămintea comisiilor de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentăm astfel:
Prin adresa nr.12591/29.08.2019, Instituția Prefectului a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului

Local nr.53/11.07.2019 privind darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe
termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, motivată de faptul că noul Cod administrativ aprobat
prin O.U.G. nr.57/2019 nu mai permite atribuirea în folosință gratuită a bunurilor din domeniul public
decât instituțiilor de utilitate publică, fără să se aibă în vedere însă că la adoptarea hotărârii a fost
invocată legea specială în domeniu, respectiv Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice au obligaţia să
sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale
de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale;

Ținând cont de consecințele juridice, sociale și sportive produse prin adoptarea hotărârii în
cauză, hotărâre care a permis afilierea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca la Federația Română de
Fotbal și omologarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în vederea organizării și desfășurării meciurilor
din Cupa României și a celor din Liga a-III-a a Campionatului Național de Fotbal, unde a promovat
clubul începând cu sezonul competițional 2019-2020;

Faptul că promovarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în Liga a-III-a Campionatului Național de
Fotbal a creat o emulație imensă în rândul populației și în special în rândul tinerilor iubitori ai acestui
fenomen, iar neluarea măsurilor pentru a asigura în continuare organizarea și desfășurarea
meciurilor pe acest stadion, care a întrunit condițiile cerute de Federația Română de Fotbal pentru
omologare, ar echivala cu excluderea clubului din competiție și crearea unor tensiuni sociale de
amploare;

Vă punem în discuție varianta organizării licitației publice pentru închirierea stadionului în același
scop, deși ar fi un non-sens atâta timp cât finanțarea activităților sportive se face în proporție de 90%
din bugetul local, ori varianta de a nu da curs solicitării Instituției Prefectului și să mergem în fața
unui judecător care să constate dacă hotărârea care se cere a fi revocată este sau nu legală;

Vă mulţumim !
P R I M A R, S E C R E T A R,

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
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R E F E R A T

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA
JUDEȚUL BRĂILA

Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întrunită
în ședință de lucru la data de 12 septembrie 2019, a analizat sesizarea domnului Mitache
Gicu înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.15926/12.07.2019, privind posibilitatea
trecerii în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea consiliului local a terenului
situat în intravilanul orașului Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.20, pentru a fi atribuit ulterior în
vederea construirii de locuințe, potrivit legii, constatând următoarele:

►prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986 s-a modificat detaliul de
sistematizare a centrului civic al localității Ianca, aprobat inițial prin Decretul nr.95/1985 în
vederea construirii de apartamente, scop în care s-au expropriat și trecut în proprietatea
statului și în administrarea directă a fostului consiliu popular terenurile din acea zonă,
prevăzute în tabelul anexă la Decret;

►la nr.9 din acest tabel se află și fostul proprietar al terenului, Mocanu Nicolae,
expropriat de suprafața de 944 mp din totalul de 1.744 mp cu care figura înscris în Registrul
cadastral al localității Ianca din anul 1974, cvartal 21, parcela 969, întocmit după adoptarea
Legii nr.58/1974;

►ulterior, terenurile expropriate prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986 nu
au fost ocupate în totalitate de blocurile de locuințe și de rețelele stradale construite până la
data de 22 decembrie 2019, astfel că, după această dată și în aplicarea prevederilor Legii
nr.18/1991, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora li s-a reconstituit dreptului de
proprietate pentru suprafețele de teren neocupate de construcțiile pentru care au fost

Nr.17655/12.09.2019
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expropriați, iar cele preluate abuziv, ori ocupate de blocuri și de rețele stradale au fost
compensate cu terenuri din extravilan, în imediata apropiere, mai exact în continuarea celor
din intravilan;

►în acea zonă au fost revendicate și atribuite în proprietate toate terenurile, cu excepția
celui care face obiectul sesizării, iar termenul de depunere a cererii de revendicare a fost 1
noiembrie 2001, așa cum prevede art.36 alin.(51) din Legea fondului funciar nr.18/1991-
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Acum, ținând cont de toate aceste aspecte, precum și de faptul că o posibilă revendicare
a terenului presupune mai întâi o acțiune de repunere în termen, comisia locală propune
trecerea acestui teren în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local, pentru
a fi concesionat în vederea construirii de locuințe, nu însă și înstrăinarea lui;

Aici mai trebuie precizat și faptul că obiectul unei posibile revendicări nu poate fi decât
suprafața de 800 mp, neexpropriată prin Decretul Consiliului de Stat nr.440/31.12.1986,
pentru că diferența de 922 mp până la suprafața real măsurată de 1.722 mp, potrivit planului
de amplasament și delimitare întocmit de compartimentul de cadastru, nu a aparținut
domnului Mocanu Nicolae, ci a fost la dispoziția comisiei locale din terenul extravilan aflat în
vecinătate, trecut și el ulterior în intravilan prin Planul Urbanistic General și documentațiile
tehnice aferente.

PREŞEDINTELE COMISIEI LOCALE SECRETARUL COMISIEI LOCALE
P R I M A R, SECRETAR ORAȘ IANCA

FĂNEL GEORGE CHIRIŢĂ ALEXANDRU STERIAN

M E M B R I:

MIRCESCU MIRCEA____________ PREDESCU DORINA _____________

MOCANU MARIAN _____________                         PREDESCU LAURENŢIU___________

CARAMAN  SĂNDEL___________ STANCIU GLICHERIE_____________

FLOREA RODICA_____________
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