
 

 

 

 

 
 

 

                                                      

                                                              D I S P O Z I Ţ I A  Nr.430 
                                                  din 05 septembrie 2022 
 
privind: convocarea Consiliului Local al Oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96 
din 17 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 
din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                            D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022, ora 1500, care se va organiza la sediul autorității deliberative, având 
următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.50 privind alegerea președintelui de ședință; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar;     

      2.-Proiect de hotărâre nr.51 privind modificarea și completarea procedurii și a criteriilor 
de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele 
aparținătoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: direcția de asistență socială; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.52 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.53 privind concesionarea terenului în suprafață de 706 mp 
aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului 
nr.81, domnului Zaharia Savu-cu același domiciliu, în vederea extinderii construcțiilor pe  
terenul alăturat; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      5.-Proiect de hotărâre nr.54 privind predarea amplasamentului către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.”-
S.A.,  precum și asigurarea condițiilor pentru realizarea obiectivului de investiţii - Proiect tip 
«Construire Bază Sportivă-TIP 1 în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila»; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: compartiment proiecte; 

 
Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

P R I M A R 

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



      6.-Proiect de hotărâre nr.55 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a 
Regulamentului local aferent, pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, 
C4-Anexe, Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism-cadastru; 

      7.-Proiect de hotărâre nr.56 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat 
de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.5, Societății Comerciale MCR PROD 
S.R.L. Ianca - proprietara construcției edificate pe acest teren; 
      -iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism-cadastru; 

      8.-Diverse. 

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

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului, până la data de 12 septembrie 
2022, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea 
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 13 septembrie 2022-ora 
1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe 
pagina proprie de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general 
al orașului. 
 
 
        P R I M A R,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                       
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                    Alexandru STERIAN  
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                                                             P R O I E C T  
                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.50 
                                                  din 15 septembrie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
septembrie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

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

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

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

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

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

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

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

orașului Ianca pentru luna septembrie 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

şi semnează hotărârile adoptate de acesta; 

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

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

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

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

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

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

alfabetică), urmează ca domnul consilier local Liviu Dragomir să fie ales președinte de ședință 

pentru luna septembrie 2022.  

 

                                                         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.51 
                                                   din 15 septembrie 2022 

 
privind: modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului 
financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►necesitatea reglementării situațiilor neprevăzute în procedura aprobată în anexa nr.2 
la H.C.L.nr.3/27.01.2022, precum și eliminarea inechităților apărute oarecum în practica 
aplicării procedurii, în special a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii 
nou-născuți din U.A.T.Oraș Ianca, în vederea stimulării creșterii natalității și susținerii familiei;  

      ►posibilitatea extinderii aplicării procedurii de acordare a stimulentului financiar și în 
cazul familiilor din alte localități care dobândesc în proprietate o locuință și se stabilesc în 
U.A.T.Oraș Ianca, pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor părinți la noua 
locuință, sub condiția îndeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate; 

      ►referatul de aprobare al consilierului local Ionel Manole, raportul nr.17542/ 25.08.2022 
al Direcției de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și 
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.-Procedura și criteriile de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 
din orașul Ianca și satele aparținătoare, aprobate în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.3/27.01.2022, se modifică și se completează după cum urmează: 

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

      Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate: 

      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care 

vor avea loc după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere 

însoțită de documente doveditoare;     

Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

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

 



      b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda 

pentru fiecare copil născut viu; 

      c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; 

în cazuri temeinic justificate cu documente, termenul de depunere a cererii poate fi 

prelungit cu maximum 30 de zile; 

      d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, 

folosință gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 

      e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș 

Ianca cu minim un an anterior nașterii copilului;  

      f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care 

înregistrează datorii la bugetul local; 

      g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 

      h.-depunerea unui dosar complet. 

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

      (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care 

dobândesc în proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia 

de stimulentul financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor 

părinți la noua locuință și sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii 

prevăzute de procedură. 

      Art.II.-Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul 
Ianca și satele aparținătoare, actualizată cu modificările și completările potrivit art.I, este 
prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

      Art.III.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, direcția de 
asistență socială și serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu. 

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

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
               INIȚIAT DE,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         CONSILIER LOCAL                                                         SECRETAR GENERAL 
 
           Ionel MANOLE                                                                Alexandru STERIAN 
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                                         REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul, Ionel Manole-consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, în calitate 
de iniţiator al proiectului de hotărâre privind: modificarea și completarea procedurii și a criteriilor 
de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele 
aparținătoare 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să 
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat. 

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

      Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022 s-au aprobat procedurile și criteriile pentru 
acordarea și finanțarea unor beneficii sociale din bugetul orașului Ianca, inițiativa fiind apreciată la 
timpul respectiv, astfel că hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi; 

      Unul dintre beneficiile sociale aprobate la acea dată a fost și cel privind acordarea unui stimulent 
financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, pe baza unor criterii pe 
care le-am considerat corecte și care credeam că nu vor crea nemulțumiri odată cu aplicarea lor; 

      Recent, am fost contactat de doi tineri din orașul nostru care au devenit oficial o familie începând 
cu luna mai a acestui an, lună în care s-a născut și primul copil al acestora. Tatăl a depus în termen 
cererea pentru acordarea stimulentul financiar de 1.000 lei, sumă importantă pentru familie care să 
o folosească la cumpărarea bunurilor necesare îngrijirii copilului în primele luni de la naștere;  

      Cererea i-a fost însă respinsă, în mod corect, pentru că mama copilului/soția petentului nu are 
la rându-i domiciliul de cel puțin un an pe raza U.A.T. Oraș Ianca, așa cum prevede unul dintre 
criteriile aprobate în procedură, tatăl având domiciliul aici de când s-a născut; 

      Prin acest exemplu am constatat că este oarecum nedrept acest criteriu, pentru că nu este și nu 
va fi singurul caz în care unul din soți este din altă localitate și se stabilește în U.A.T. Oraș Ianca în 
urma căsătoriei, din care se naște un copil sub termenul de un an, dar nu pot beneficia de stimulent 
din cauza acestui criteriu pe care acum îl consider nedrept! 

      Prin urmare, având în vedere acest exemplu, vă rog să fiți de acord cu modificarea acestui criteriu 
care să aibă următorul cuprins: „...cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în 

U.A.T. Oraș Ianca cu minim un an anterior nașterii copilului...” 

                                                            
                                                          Vă mulţumesc ! 

 
                                                       CONSILIER LOCAL 

 
                                                          Ionel MANOLE 
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Nr.17542/25.08.2022 

 
                                                             R A P O R T 
 
      Subsemnata, Caraman Emilia-consilier superior în cadrul Direcției de asistență socială, față de Proiectul 
de Hotărâre nr.51/15.09.2022 privind modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a 
stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, supun atenției 
domnului Primar și Consiliului Local al Orașului Ianca următoarele:  
      Într-adevăr, situația relatată de domnul consilier local Ionel Manole-în calitate de inițiator al proiectului de 
hotărâre, am întâlnit-o în practica aplicării procedurii de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți 
și a trebuit să propunem respingerea cererii din cauza acelei prevederi/acelui criteriu; 
      Pe lângă acesta, în practica aplicării procedurii ne-am mai confruntat și cu o altă situație neprevăzută și 
care ar trebui reglementată, în sens pozitiv, anume: sunt tineri căsătoriți, dar și familii din alte localități care 
fie au cumpărat, fie au moștenit o locuință în U.A.T. Oraș Ianca și s-au hotărât să se stabilească definitiv în 
această locuință, iar la puțin timp (sub un an) după stabilirea domiciliului în actele de identitate se naște un 
copil și nu pot beneficia de acest stimulent, deși este una din situațiile care conduce la creșterea indicatorului 
demografic, unul din scopurile urmărite/avute în vedere la promovarea H.C.L.Nr.3/27.01.2022; 
      Pe lângă aceste situații, am mai constatat și unele imperfecțiuni în redactarea criteriilor și de aceea, 
incluzând și propunerea domnului consilier local Ionel Manole, vă supun atenției conținutul revizuit al art.2 
din Procedură care să fie supus dezbaterii comisiei de specialitate și Consiliului Local al Orașului Ianca: 

      „Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate: 

      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc după 

intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare;     

      b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare copil 

născut viu; 

      c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; în cazuri temeinic 

justificate cu documente, termenul de depunere a cererii poate fi prelungit cu maximum 30 de zile; 

      d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință gratuită,  

etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 

      e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim un 

an anterior nașterii copilului;  

      f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează 

datorii la bugetul local; 

      g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 

      h.-depunerea unui dosar complet. 

      (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către Direcția de asistență 

socială, pe baza documentelor depuse de solicitant. 

      (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în 

proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul financiar pentru 

copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor părinți la noua locuință și sub termenul de un an, 

dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură.” 

      Totodată, anexez și Procedura actualizată,  care să se constituie în anexă la noua hotărâre. 
 
                                                        CONSILIER SUPERIOR  
                                                            CARAMAN EMILIA 

                                                           .................................. 
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                                                                                            Anexă la H.C.L. Nr.51/15.09.2022  
                                                                                                            (Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.3/27.01.2022)   

 
 

                                                          PROCEDURA ȘI CRITERIILE 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuți  

din orașul Ianca și satele aparținătoare (U.A.T. Oraș Ianca) 
 

 
Baza legală: stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se acordă în baza următoarelor 
acte normative:  
►Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
►Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea 
nr.18/1990-republicată,  
►Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului nr.272/2004-republicată, cu  
modificările și completările ulterioare; 
►Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Scopul: Scopul acordării stimulentului financiar este acela de a încuraja creșterea natalității 
și de a oferi un sprijin financiar familiilor cu domiciliul în U.A.T. Oraș Ianca, pentru îngrijirea, 
creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Art.1.-Beneficiari stimulentului sunt părinții firești ai copilului sau persoanele care au adoptat 
ori cărora li s-au încredințat în plasament copilul/copiii născut/născuți viu/vii. 
Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate 
a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc 
după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente 
doveditoare; 
b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare 
copil născut viu; 
c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; 
d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință 
gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 
e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim 
un an anterior nașterii copilului;  
f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează 
datorii la bugetul local; 
g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 
h.-depunerea unui dosar complet.  
(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a stimulentului financiar se realizează de 
către Direcția de asistență socială, pe baza documentelor depuse de solicitant. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în 
proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul 
financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor părinți la noua locuință și 
sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură. 
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Art.3.-(1) Acte necesare 
a.-cerere și acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului 
din anexa la prezenta procedură; 
b.-actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate la data solicitării 
stimulentului (original și copie), precum și documentul doveditor al deținerii locuinței (act de 
proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, contract de administrare, etc.); 
c.-certificatul de naștere, sau actul doveditor al adopției/plasamentului copilului nou născut; 
d.-hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/exercitare a autorității 
părintești în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt; dacă nu există hotărârea de stabilire 
a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind 
acordat părintelui care are în îngrijire efectivă copilul/copiii; 
e.-certificat fiscal emis gratuit de către biroul de impozite și taxe locale din cadrul primăriei; 
f.-extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz. 
(2) Verificarea și soluționarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în 
ordinea înregistrării acestora. 
Art.4.-Depunerea dosarului 
Dosarul privind acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut se depune la Direcția de 
asistență socială din cadrul Primăriei orașului Ianca, în termenul prevăzut la art.2-alin.(1)-
lit.c), sub sancțiunea decăderii. 
Art.5.-Acordarea stimulentului 
(1) Dreptul la stimulentul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de 
către Direcția de asistență socială a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și se acordă începând 
cu luna următoare depunerii cererii. 
(2) Stabilirea dreptului la stimulentul financiar se dispune în termen de maximum 30 de zile 
de la data depunerii cererii. Dispoziția primarului se comunică beneficiarilor în termen de 10 
zile lucrătoare de la emitere. 
(3) Suma acordată cu titlu de stimulent financiar pentru copiii nou-născuți se va plăti prin 
transfer bancar sau prin casieria instituției, în funcție de opțiunea solicitantului. 
(4) Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare copil nou-născut, pentru 
primele trei nașteri, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul local. 
Art.6.-Cuantumul stimulentului 
Cuantumul stimulentului financiar pentru nou-născuții din U.A.T.Oraș Ianca este de 1.000 lei/ 
copil născut viu și se plătește în baza dispoziției primarului.  
Art.7-Respingerea cererii 
(1) Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru 
copiii nou-născuți: 
a)-neîndeplinirea condițiilor de acordare/eligibilitate; 
b)-s-a depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; 
c)-nu s-a respectat termenul de depunere a cererii. 
(2) Respingerea cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se 
face prin dispoziția motivată a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile 
lucrătoare de la emitere. 
 
       P R I M A R,                                                        DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 
 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                             Emilia CARAMAN 
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Anexa la Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 

 
 

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 

 

      Subsemnatul(a)...........................................................................domiciliat/ă  în Orașul Ianca, 

str./sat................................................, nr........., bloc........., sc......, ap......., tel............................... 

C.N.P..........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria..........nr........................, 

eliberat/ă de ................................................................., la data de .................................., vă rog să-

mi aprobați acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou-născut, potrivit prevederilor H.C.L. 

nr.3/27.01.2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Copilul a fost înregistrat în Registrul stării civile al localității....................................................., sub 

numele de ............................................................................., C.N.P............................................., 

cu certificatul de naștere seria................... nr.......................................... 

      Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile art.326 din Codul penal privind infracțiunea de fals 

în declarații, că pentru copilul identificat cu C.N.P. ............................................. nu s-a mai depus 

nicio cerere în vederea acordării stimulentului financiar. 

      Totodată, declar că eu și soțul/soția ne ocupăm de creșterea și îngrijirea copilului care locuiește 

împreună cu noi, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism 

privat autorizat sau public. 

      Menționez că doresc ca suma de 1.000 lei, reprezentând stimulentul financiar, să fie plătită în 

numerar la casieria Primăriei orașului Ianca/să fie virată în contul bancar............................................. 

..................................................deschis la......................................................... 

 
Data.................                                                            Semnătura............................................ 
 

                                                        DECLARAȚIE 

Subsemnatul/Subsemnata...............................................................declar că am fost informat că 

datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale 

instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și actele anexate acesteia vor fi 

prelucrate de Primăria Orașului Ianca, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/ 679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestora. 

 

Data............................                                                            Semnătura............................................   

 



 

 

 

 
 
 

                                                                   P R O I E C T 
                                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.52 
                                                            din 15 septembrie 2022 

 
privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 septembrie 
2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.29957/24.08.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, potrivit căreia 
prin Decizia nr.5/24.08.2022 s-a modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, cu o influență finală pozitivă asupra bugetului 
orașului Ianca în cuantum de 513 mii lei; 

      ►adresa nr.4257/07.09.2022 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», privind modalitatea de 
repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această unitate de învățământ, 
precum și solicitarea sumei de 138.200 lei de la bugetul local, în completarea celor alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      ►adresa nr.2900/07.09.2022 a Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», privind modalitatea de 
repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această unitate de învățământ, 
precum și solicitarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local, în completarea celor alocate la aprobarea 
bugetului local pe anul în curs, pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      ►raportul nr.18008/07.09.2022 al serviciului financiar contabil, privind necesitatea rectificării 
bugetului local cu sumele retrase/alocate de la bugetul de stat precizate anterior, precum și cu detaliile/ 
soluțiile de rectificare bugetară pe anul în curs; 

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

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

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

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

      a)-se diminuează cu suma de 9.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, în trim.IV, 
din care 5.700 lei din bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» și 3.300 lei din bugetul Liceului 
Tehnologic «Nicolae Oncescu»; 

      b)-se majorează cu suma de 24.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă, din care 16.200 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 7.800 lei 
pentru Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu»; 
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      c)-se majorează cu suma de 498.000 lei veniturile din capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe 
valoarea  adăugată pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din care 
365.000 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 133.000 lei pentru Liceul Tehnologic 
«Nicolae Oncescu»; 

      d)-se diminuează cu suma de 25.000 lei cheltuielile din capitolul 510203710101-autorități executive, 
sumă care se alocă suplimentar unităților de învățământ pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, 
din care 10.000 lei pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și 15.000 lei pentru Liceul Tehnologic 
«Nicolae Oncescu»; 

      (2) În cadrul bugetului Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» se majorează cu suma de  20.000  
lei  cheltuielile la alineatul 20.01.03-încălzit, iluminat și forță motrică și cu suma de 11.000 mii lei 
cheltuielile la alineatul 20.01.09-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.  

      (3) Majorările prevăzute la alin.(2) se realizează prin virare de credite bugetare de la următoarele 
articole și alineate bugetare: 6.000 lei de la alineatul 20.01.01-furnituri de birou; 5.000 lei de la alineatul 
20.13-pregătire profesională; 20.000 mii lei  de la alineatul 20.01.02-materiale de curățenie.  

      Art.2.-(1) Se majorează cu suma de 20.000 lei veniturile din capitolul 37.02.01-sponsorizări, respectiv 
cheltuielile din capitolul 51020103 710130-autorități executive, alte active fixe, în vederea realizării 
obiectivului de investiții «Achiziție mobilier urban pentru un spațiu de joacă în satul Plopu», completându-
se corespunzător Anexa nr.4 la H.C.L.nr.8/2022. 

      (2) Se aprobă utilizarea sumei de 130.000 lei din secțiunea de funcționare 51020103 200109-
autorități executive, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, din venituri proprii, pentru 
servicii de prelucrare, selectare și predare fond arhivistic al cărui termen de păstrare a expirat, potrivit 
Legii arhivelor naționale nr.16/1996-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      Art.3.-(1) Se aprobă utilizarea sumei de 260.000 lei din capitolul 98.10-excedent din anii anteriori,  
din care: 
      a.-suma de 30.000 lei pentru achiziție echipament (lamă) utilaj de deszăpezire; 
      b.-suma de 90.000 lei pentru Registrul spațiilor verzi din orașul Ianca; 
      c.-suma de 130.000 lei pentru servicii de expertizare tehnică și audit energetic la 8 blocuri de locuințe 
colective din orașul Ianca, în vederea eficientizării energetice; 
      d.-suma de 10.000 lei pentru servicii de consultanță în vederea înființării unui Parc fotovoltaic în 
U.A.T. Oraș Ianca. 

      (2) Programul principalelor lucrări  publice si achiziţii finanţate din fondul de dezvoltare pentru anul 
2022, prevăzut în Anexa nr.4a la Hotărârea Consiliului Local nr.8/24.02.2022, se completează 
corespunzător cu obiectivele prevăzute la alin.(1). 

      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca și 
directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat, prin serviciile de specialitate din subordine, care 
vor opera rectificările în bugetele proprii potrivit art.1-3.    

      Art.5.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ 
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.nr.57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                           SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                                               Alexandru STERIAN 
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                                           REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000-republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe 
proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia 
anexată; 

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

      Prin adresa nr.29957/24.08.2022, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila ne-a 
înștiințat că, potrivit Deciziei nr.5/24.08.2022, s-a modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, cu o influență finală 
pozitivă asupra bugetului orașului Ianca în cuantum de 513 mii lei; 

      După cum puteți constata, chiar dacă influența finală asupra bugetului local a fost una pozitivă, 
în mod inexplicabil s-a retras suma de 9.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor materiale ale unităților 
de învățământ preuniversitar de stat, sumă care fuseseră alocată cu o lună înainte prin Decizia nr.4/ 
05.07.2022 și care oricum nu era suficientă pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare!; 

      Apoi, prin adresa nr.4257/07.09.2022, Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» ne-a transmis 
modalitatea de repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această unitate 
de învățământ, concomitent cu redistribuirea unor sume în capitolul de cheltuieli materiale. În  același 
timp a revenit cu solicitarea sumei de 138.200 lei de la bugetul local pentru finanțarea unor cheltuieli 
de funcționare, dar pe care nu o putem asigura acum decât parțial, asta și pentru că la recenta 
rectificare bugetară nu ni s-au mai alocat sume pentru echilibrarea bugetului local, iar încasările pe 
primele opt luni ale anului nu sunt la nivelul estimărilor/așteptărilor; 

      Tot așa, prin adresa nr.2900/07.09.2022, Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» ne-a transmis la 
rându-i modalitatea de repartizare/retragere a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru această 
unitate de învățământ, concomitent cu solicitarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pentru 
finanțarea unor cheltuieli de funcționare;  

      În fine, pe lângă aceste rectificări, a mai apărut și necesitatea realizării/finanțării unor obiective 
prezentate detaliat în raportul serviciului financiar contabil din aparatul propriu, astfel că vă rog să fiți 
de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

                                                        Vă mulţumesc ! 
 
                                                            P R I M A R  
 

  
                                                    Fănel George CHIRIŢĂ 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

P R I M A R 



















 

 

 

 
 

 
                                                                     P R O I E C T 
                                                        H O T Ă R Â R E A   Nr.53 
                                                          din 15 septembrie 2022 

 
privind: concesionarea terenului în suprafață de 706 mp aparținând domeniului privat administrat de 

consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, domnului Zaharia Savu-cu același domiciliu, în 

vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat 

 
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 septembrie 

2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.14573/19.05.2022 a domnului Zaharia Savu, cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului 

nr.81, prin care a solicitat concesionarea terenului din domeniul privat administrat de consiliul local, liber 

de construcții, situat în continuarea curții aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, în vederea 

extinderii construcțiilor pe acest teren; 

      ►dispoziţiile art.355 și art.362 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.15 lit.e) și art.17 din Legea nr.50/ 

1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      ►prevederile art.2 lit.c) și art.7 din Regulamentul privind închirierea/concesionarea sau constituirea 

dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 

      ►raportul nr.2107155/15.07.2021 întocmit de către expert evaluator Iulian Cosmin Androniu, pentru 

evaluarea unui teren situat în aceeași zonă, potrivit căruia prețul minim de vânzare a fost stabilit în 

cuantum de 15,40 lei/mp; 

      ►prețurile minime de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea sau concesionarea terenurilor 

din domeniul public sau privat al orașului, aprobate în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.2/ 

30.01.2020, în vederea amplasării de construcții provizorii, construirii de locuinţe ori de alte obiective 

pentru dezvoltarea activităților economice; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul nr.17889/05.09.2022 al serviciului de urbanism-

cadastru, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

     
                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 706 mp din domeniul privat administrat 

de consiliul local, domnului Zaharia Savu-cu domiciliul în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul Brăila, 

în vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat. 

      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, în continuarea curții 

aferente casei de locuit și anexelor gospodărești din proprietatea petentului, având numărul cadastral 

83238 și înscris în Cartea Funciară 83238 a U.A.T. Ianca. 

      Art.2.-(1) Durata concesiunii este de 20 de ani de la data încheierii contractului, cu drept de 

prelungire în condiţiile legii, sub condiția extinderii construcțiilor pe terenul concesionat. 

      (2) Redevența se stabilește în cuantum de 0,70 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de rata 

inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, la care se adaugă taxa 

pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.  

      (3) Redevența se plăteşte  la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, 

iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului. 

      (4) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de întârziere, 

potrivit legii pentru creanțele bugetare. 

      Art.3.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la art.1, se va 

solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 

Statului Major General (A.N.R.S.P.S.) privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura 

sistemului naţional de apărare.  

      (2) Eventualele sarcini stabilite în avizul obligatoriu al A.N.R.S.P.S. vor fi preluate în contractul de 

concesiune, prin act adițional, sub sancțiunea rezilierii contractului. 

      Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/ 

persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                                                     SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                Alexandru STERIAN 
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                                                REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre privind: concesionarea terenului în suprafață de 706 mp aparținând domeniului privat 
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, domnului Zaharia Savu-cu 
același domiciliu, în vederea extinderii construcțiilor pe terenul alăturat 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în 
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată. 

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

 
      Prin cererea nr.14573/19.05.2022, domnul Zaharia Savu din orașul Ianca, str.Parcului nr.81, a solicitat 
concesionarea terenului din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, situat în continuarea 
curții aferente casei de locuit și anexelor gospodărești din proprietatea petentului, în vederea extinderii 
construcțiilor pe terenul alăturat. Terenul are suprafața de 706 mp, este liber de construcții, având numărul 
cadastral 83238 și înscris în Cartea Funciară 83238  a U.A.T. Ianca; 

      La data de 1 ianuarie 1990 terenul solicitat acum în concesiune se afla în proprietatea fostei CAP Ianca, 
care l-a atribuit ca lot în folosință domnului Zaharia Savu în calitate de membru cooperator. Terenul era situat 
la acea dată în extravilanul orașului Ianca, fiind ulterior trecut în intravilan prin Planul Urbanistic General 
aprobat în anul 2001; 

      Potrivit dispoziţiilor art.23 alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991: „….pentru suprafaţa de teren 
agricol atribuită de cooperativa agricolă de producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art.4 din Decretul-
lege nr.42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, 
indiferent dacă acest teren se afla în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan…”; 
soluția fiind așadar concesiunea/închirierea/superficia cu titlu oneros, ori vânzarea-cumpărarea; 

      Acum, solicitarea se întemeiază pe dispoziţiile art.15 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu stabilirea 
redevenței potrivit prevederilor art.17 din același act normativ; 

      Totodată, cererea se încadrează și în prevederile art.7 din Regulamentul privind închirierea/ 
concesionarea/constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al 
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018, fiind argumentată și de faptul că la 
acest teren nu mai există altă cale de acces decât din curtea petentului; 

      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, care va constitui o nouă 
sursă de venituri pentru bugetul local. 

                                 
                                                  Vă mulţumesc ! 

 
                                                                  P R I M A R 
 

 
                                                          Fănel George CHIRIŢĂ 
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                                                                   P R O I E C T 
                                                H O T Ă R Â R E A   Nr.54 
                                                  din 15 septembrie 2022 
 
privind:predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.,  precum și asigurarea condițiilor pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - Proiect tip «Construire Bază Sportivă TIP 1 în Orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Județul Brăila» 
 
      Consiliul Local al Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 
      Având în vedere: 

      ►adresa nr.9275/05.06.2019 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., potrivit căreia una din condițiile 
asumate de către Guvernul României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul 
turneului final al Campionatului European de Fotbal, în dosarul de candidatură depus la sediul 
U.E.F.A. în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea unor terenuri de fotbal, scop 
în care Federația Română de Fotbal a transmis prin adresa nr.1475/10.04.2019 un număr de 
175 de amplasamente certe, printre care și orașul Ianca, unde suprafața de teren necesară 
construirii unei Baze sportive Tip 1 este de minim 13.202 mp; 

      ►Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 privind angajamentul de a pune la dispoziția 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., amplasamentul liber de construcții și fără sarcini, precum și asigurarea condițiilor 
tehnico-organizatorice și financiare în vederea executării obiectivului de investiții «Construire 
Bază Sportivă-Tip 1, în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila»; 

      ►adresa nr.4076/26.01.2021 a Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și 
Cultură-compartimentul de avizare și asistență juridică din cadrul Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A., potrivit căreia s-a pus în discuție posibilitatea/necesitatea obținerii 
avizului conform al Ministerului Educației pentru schimbarea destinației terenului, precum și 
pentru desființarea tuturor construcțiilor existente pe amplasamentul propus în proiect;   

      ►adresa nr.12043/06.08.2021 a Ministerului Educației prin care s-a transmis avizul conform 
nr.13431/06.08.2021 pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 13.961 mp, din 
totalul de 23.418 mp-care formează baza materială a învățământului, precum și pentru 
desființarea și excluderea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ianca 
a construcțiilor C3, C5, C6, C8, C9 și C10, în vederea predării amplasamentului liber de sarcini;       

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul nr.17564/29.08.2022 al compartimentului 
pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local; 

      În conformitate prevederile Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată prin Legea nr.117/2002, cu modificările și 
completările ulterioare;       
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      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 
alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;   
     

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." -S.A., pe bază de protocol,  a terenului din domeniul 
public administrat de consiliul local, în suprafață de 13.961 mp-liber de construcții și de orice 
sarcini, din totalul de 23.418 mp înscris în Cartea Funciară 75831, situat în orașul Ianca, str.Calea 
Brăilei nr.167, Județul Brăila, precum și asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice și financiare 
în vederea și pe perioada realizării de către Companie a obiectivului de investiţii - Proiect tip 
«Construire Bază Sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, Oraș Ianca, Județul 
Brăila». 

      Art.2.-(1) Amplasamentul/terenul prevăzut la art.1 se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

      (2) Nerespectarea acestei obligații, constatată la data sau ulterior încheierii protocolului de 
predare-primire, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului-U.A.T. Oraș Ianca, 
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. rezervându-și dreptul de a se adresa justiției în 
vederea sancționării atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și 
acordarea de daune interese dacă, prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul 
a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale Companiei.    

      Art.3.-(1) Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. Oraș Ianca, Județul Brăila, a 
cheltuielilor pentru racordarea obiectivului «Bază Sportivă TIP 1» la utilitățile publice: energie 
electrică, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale sau alt tip de combustibil utilizat pentru 
încălzire și apă caldă, etc. 

      (2) U.A.T. Oraș Ianca se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren/locațiile 
necesare organizării șantierului, precum și pentru depozitarea materialelor și utilajelor. 

      Art.4.-U.A.T. Oraș Ianca se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului 
realizat de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., să mențină destinația acestuia 
și să-i asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani. 

      Art.5.-Primarului orașului Ianca se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri, care se împuternicește să semneze protocolul de predare-primire a amplasamentului 
către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

      Art.6.-Prin grija secretarului general al orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în 
Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
  INIȚIAT DE PRIMAR                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                    Alexandru STERIAN 
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                                                REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă - primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.,  
precum și asigurarea condițiilor pentru realizarea obiectivului de investiţii - Proiect tip 
«Construire Bază Sportivă TIP 1 în Orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Județul Brăila» 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local 
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi 
documentaţia anexată. 

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

      Direcția Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naţionale 
de Investiţii, ne-a adus la cunoștință prin adresa nr.9275/05.06.2019 că prin H.G. nr.1093/2013 
s-a declarat de interes public și de importanță națională Campionatul European de Fotbal 2020, 
desfășurat ulterior în anul 2021, precum și  organizarea la București a unor meciuri din cadrul 
Turneului Final, ceea ce s-a și întâmplat; 

      În același timp, una din condițiile asumate de către Guvernul României în dosarul de 
candidatură depus la sediul UEFA în data de 26.04.2014, a fost construirea și modernizarea a 
400 terenuri de fotbal, scop în care Federația Română de Fotbal a transmis Companiei Naționale 
de Investiții, prin adresa nr.1475/10.04.2019, un număr de 175 de amplasamente certe, printre 
care și orașul Ianca selectat în urma corespondenței realizate cu autoritățile în cauză și a 
inspectării locației propuse; 

      După care, prin adresa nr.18675/15.10.2019, Direcția Investiții-Departamentul Sport, 
Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., ne-a comunicat 
că obiectivul de investiții «Construire Bază Sportivă TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, 
Cvartal 4-Parcela 157, județul Brăila»  a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului 
„Complexuri Sportive” aprobată prin ordinul M.D.R.A.P. nr.2833/09.10.2019, fapt care a implicat 
demararea procedurilor pentru predarea amplasamentului și asigurarea celorlalte condiții pentru 
realizarea obiectivului; 

      În aceste condiții, prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.10.2019 s-a aprobat punerea la 
dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională 
de Investiții „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului constituit din teren, la acea dată în suprafață de 
14.286 mp,  precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect 
tip - «Construire Bază Sportivă-TIP 1, în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 
157, județul Brăila»; 
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      Apoi, prin adresa nr.4076/26.01.2021, compartimentul de avizare și asistență juridică al 
Direcției Investiții-Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul C.N.I., în etapele 
premergătoare aprobării proiectului a pus în discuție posibilitatea/necesitatea obținerii 
avizului conform al Ministerului Educației pentru schimbarea destinației terenului în cauză, 
precum și desființarea construcțiilor evidențiate în Cartea Funciară ca existente pe acest 
teren, asta pentru că baza sportivă va fi folosită și de către comunitate, nu numai de către 
unitatea de învățământ;       

      Prin urmare, pentru respectarea dispoziţiilor 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, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.S. nr.5819/2016-cu modificările și completările 
ulterioare, am făcut demersurile și am obținut avizul conform nr.13431/06.08.2021, transmis de 
Ministerul Educației prin adresa nr.12043/06.08.2021, pentru schimbarea destinației terenului în 
suprafață de 13.961 mp, din totalul de 23.418 mp, precum și pentru desființarea și excluderea 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ianca a construcțiilor C3, C5, 
C6, C8, C9 și C10, în vederea predării amplasamentului liber de orice sarcini; 

      Pentru că avizul conform s-a emis pentru o suprafață mai mică decât cea propusă inițial, 
respectiv 13.961 mp față de 14.286 mp , dar suficientă pentru proiectul tip la care necesarul este 
de minim 13.202 mp, prin H.C.L.nr.41/17.06.2021 s-au actualizat toate datele/informațiile 
solicitate și s-a aprobat transmiterea amplasamentului către C.N.I.-S.A., evident eliberat în 
totalitate de acele construcții, numai că, în cel mai pur stil românesc, cineva a considerat că mai 
trebuie adoptată încă o hotărâre a consiliului local de predare a amplasamentului (anexăm în 
acest sens extrasul din e-mail, cu modelul hotărârii agreate), care să mai conțină câteva obligații 
în plus pentru beneficiar!       

      Acesta este contextul în care am promovat din nou hotărârea de predare a terenului, cu 
speranța de această dată va fi în regulă, astfel că vă rog încă odată să fiți de acord cu adoptarea 
ei în noua formă prezentată.       

 

                                                          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.55 
                                                     din 15 septembrie 2022 

 
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru 

realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală 

metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 

septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►cererea nr.17050/09.08.2022 a domnului Trișcaș Daniel, cu domiciliul în orașul Ianca, 

str.Morii nr.63, județul Brăila, prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, 

C4-Anexe, Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila, așa 

cum s-a stabilit în Certificatul de urbanism nr.49/12.04.2021; 

      ►Avizele nr.10/20.09.2021 și nr.11/13.07.2022 ale Consiliului Judeţean Brăila, precum 

și Avizul favorabil nr.19/20.09.2021 al Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului 

și autorizarea executării lucrărilor de construcții, asupra Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, 

Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila;  

      ►Raportul nr.17884/05.09.2022 al serviciului de urbanism-cadastru din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, privind parcurgerea etapelor de informare și consultare a 

publicului asupra proiectului menționat anterior, potrivit Regulamentului referitor la implicarea 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/28.04.2011, adoptată în temeiul 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.2701/2010; 

      ►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din 

cadrul consiliului local;                                            
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      ►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c) și alin.(6) lit.c), art.139 alin.(3) 

lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent pentru 

realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală 

metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila, potrivit documentației anexe care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului local aferent, aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin 

avizele și acordurile stabilite în certificatul de urbanism.   

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor 

interesate și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 

 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.e) din O.U.G. 

nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                              Alexandru STERIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.C.L.Nr.55/15.09.2022                                                                                                             Pagina 2 din 2 



                         
 
 
 
 

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

 
 
 

                                            REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului 
local aferent, pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, 
Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila 
  
      În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze 
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 
documentaţia anexată. 

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

      Prin cererea nr.17050/09.08.2022, domnul Trișcaș Daniel din orașul Ianca, str.Morii nr.63, 
județul Brăila, a solicitat aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent 
pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală 
metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, județul Brăila; 

       Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent au fost solicitate prin Certificatul de 
urbanism nr.49/12.04.2021, documente absolut obligatorii  pentru  etapele premergătoare 
emiterii autorizaţiei de construire, aşa cum prevede art.47 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

      Mai trebuie precizat că acest Plan Urbanistic Zonal a intrat sub incidența Regulamentului 
local pentru implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/28.04.2011, în sensul că anterior supunerii aprobării s-a 
realizat procedura de publicitate prevăzută de Regulament şi nu au fost obiecţii, propuneri, 
opoziții, etc., aşa cum rezultă din raportul serviciului de urbanism şi cadastru;  

      Prin urmare, vin și spun că și în acest caz se poate adopta hotărârea de aprobare a Planului 
Urbanistic Zonal și a Regulamentului local aferent pentru realizarea obiectivului «Desființare C1-
Locuință, C2, C3, C4-Anexe, Construire hală metalică» în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.131, 
județul Brăila, obiectiv care până la urmă contribuie la dezvoltarea economico-socială a orașului 
nostru. 

 
                                                 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.56 
                                                   din 15 septembrie 2022 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul 
Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, Societății Comerciale MCR PROD S.R.L. Ianca - 
proprietara construcției edificate pe acest teren 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 
septembrie 2022; 

      Având în vedere: 

      ►adresa nr.133/29.08.2022 a S.C. MCR PROD S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, 
str.Fabricii nr.5, C.U.I. RO6815844, reprezentată de domnul Stanciu Niță în calitate de 
administrator, prin care se solicită cumpărarea terenului din domeniul privat administrat de 
consiliul local în suprafaţă de 631 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Fabricii, Incinta 
1-Lot 6, înscris în Cartea Funciară nr.71409-cu Numărul Cadastral 71409, aferent construcției 
aflate în proprietatea societății potrivit Autorizației de construire nr.62/07.09.2021, teren 
deținut în concesiune de petentă potrivit Contractului nr.118/03.01.2012, exercitându-şi astfel 
dreptul de preempțiune prevăzut de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►Raportul de evaluare nr.2209062/06.09.2022 întocmit de către expert evaluator 
Androniu Iulian Cosmin, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului; 

      ►dispoziţiile art.29 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora sumele obținute din vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat al orașului constituie integral venituri ale bugetului local şi se cuprind în 
secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor; 

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

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139 alin.(2) și 
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
      Art.1.-(1) Se însușește Raportul de evaluare nr.2209062/06.09.2022, prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru 
stabilirea preţului minim de vânzare în sumă de 15.600 lei (3.210 euro/5,08 euro/mp) a 
terenului în suprafaţă de 631 mp, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, 
situat în intravilanul orașului Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, înscris în Cartea Funciară 
nr.71409-cu Numărul Cadastral 71409. 

Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

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

 



      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) Societății Comerciale MCR PROD 
S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, str.Fabricii nr.5, C.U.I. RO6815844, reprezentată de domnul 
Stanciu Niță în calitate de administrator, teren deținut în concesiune potrivit Contractului 
nr.118/03.01.2012. 

      (3) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției aflate în proprietatea S.C. MCR 
PROD S.R.L., edificată potrivit Autorizației de construire nr.62/07.09.2021-la care s-a întocmit 
Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11031/04.02.2022, fiind astfel 
beneficiara dreptului de preempțiune prevăzut la art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

      (4) Preţul de 15.600 lei va fi plătit integral până la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică, prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca RO11TREZ 
15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 

      (5) Prin grija serviciului financiar-contabil, suma încasată din vânzarea terenului va fi 
alocată în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, după încasarea acesteia 
în totalitate. 

      Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea, autentificarea și intabularea contractului de 
vânzare a terenului cad în exclusivitate în sarcina cumpărătorului, cu excepția documentației 
de carte funciară și a raportului de evaluare care cad în sarcina vânzătorului. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare a terenului în 
formă autentică. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.  

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                 SECRETAR GENERAL 
 

Fănel George CHIRIŢĂ                                                              Alexandru STERIAN 
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                                            REFERAT DE APROBARE 
 

      Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al 

proiectului de hotărâre privind: vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de 

consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, Societății Comerciale 

MCR PROD S.R.L. Ianca - proprietara construcției edificate pe acest teren 

 

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

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze 

şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin 

prezentul referat şi documentaţia anexată. 

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

      Prin adresa nr.133/29.08.2022, S.C. MCR PROD S.R.L., cu sediul în orașul Ianca, 

str.Fabricii nr.5, C.U.I. RO6815844, reprezentată de domnul Stanciu Niță în calitate de 

administrator, a solicitat cumpărarea terenului din domeniul privat administrat de consiliul 

local în suprafaţă de 631 mp, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Fabricii, Incinta 1-Lot 6, 

înscris în Cartea Funciară nr.71409-cu Numărul Cadastral 71409; 

      Terenul în cauză este aferent construcției aflate în proprietatea societății, edificată potrivit 

Autorizației de construire nr.62/07.09.2021, pentru care s-a întocmit Procesul-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor nr.11031/04.02.2022, teren deținut în concesiune de petentă 

potrivit Contractului nr.118/03.01.2012, exercitându-şi astfel dreptul de preempțiune prevăzut 

de art.364 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      Fundamentarea juridică a cererii, respectiv a proiectului de hotărâre o regăsim la art.363 

și art.364 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, unde sunt prevăzute regulile 

speciale de vânzare  a bunurilor din domeniul privat al localității, astfel: 
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      „Art.363 alin.(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art.334-346, cu 

respectarea principiilor prevăzute la art.311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede 

altfel. 

      (6) Preţul minim de vânzare aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei 

publice locale, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de 

evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii şi 

selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului. 

      (7) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de 

evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.” 

       „Art.364 (1)  Prin excepţie de la prevederile art.363 alin.(1), în cazul vânzării unui teren 

aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, 

constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la 

cumpărarea terenului aferent construcţiilor. 

      (2) Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul 

local.” 

      În cazul de față, preţul de 15.600 lei (3.210 euro/5,08 euro/mp) a fost stabilit prin Raportul 

de evaluare nr.2209062/06.09.2022 întocmit de către expert evaluator Androniu Iulian 

Cosmin, preț pe care îl apreciez ca fiind similar celor practicate la tranzacțiile de pe piaţa 

imobiliară a orașului Ianca, fiind însă superior valorii de inventar a terenului.   

      Prin urmare, vă rog să decideți asupra necesității/oportunității, precum și asupra prețului 

de vânzare a acestui teren.  

                                                                                                      
                                           Vă mulţumesc ! 

 
 

                                                         P R I M A R 
 
 

                                                 Fănel George CHIRIŢĂ 
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Declaraţie de conformitate 

 

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

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

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

condiţiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind 

nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

 

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

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

părtinitori fata de vreuna din părţile implicate. 

 

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

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

financiar pentru concluziile exprimate in evaluare. 

 

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

financiar legat de finalizarea tranzactiei. 

 

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

si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania). 

 

Entitatea juridica supusa evaluarii a fost inspectata de către personalul Expert Evaluator 

Androniu Iulian Cosmin 

 

Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR. 

 

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

membru ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala continua al 

ANEVAR si are competenta necesara intocmirii acestui raport.



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          3 | P a g i n ă  

 

Cuprins 

Declaraţie de conformitate ........................................................................................ 2 

1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII ............................................................... 5 

2. CONSIDERATII GENERALE ............................................................................... 6 

2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării ............................................................. 6 

2.2. Prezentarea echipei de evaluare .................................................................... 6 

2.3. Beneficiar ......................................................................................................... 6 

2.4. Data estimării valorii ........................................................................................ 6 

2.5. Inspecţia proprietăţii ........................................................................................ 6 

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative ............................................................................. 6 

2.7. Baza de evaluare, tipul valorii estimate .......................................................... 8 

2.8. Declararea conformității cu SEV ..................................................................... 8 

2.9. Materialele şi sursele de informaţii utilizate ................................................... 9 

2.10. Drepturile de proprietate evaluate ............................................................. 9 

2.11. Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi .......................... 11 

3. PREZENTAREA DATELOR .............................................................................. 12 

3.1. Procedura de evaluare (Etapele parcurse) .................................................. 12 

3.2. Identificarea imobilului .................................................................................. 12 

3.3. Descrierea zonei de amplasare .................................................................... 13 

3.4. Descrierea amplasamentului ........................................................................ 14 

3.5. Descrierea construcţiei .................................................................................. 14 

3.6. Studiul pieţei ................................................................................................... 14 

4. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII ................................................................ 21 

4.1. Cea mai bună utilizare ........................................................................................ 21 

4.2. Valoarea terenului .............................................................................................. 23 

4.4. Calificarea evaluatorilor ..................................................................................... 24 

4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii) ............................................. 25 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          4 | P a g i n ă  

 

5. CONCLUZII ..................................................................................................... 26 

5.1. Alegerea valorii finale ......................................................................................... 26 

6. ANEXE ............................................................................................................. 27 

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării ............................................................................. 27 

6.2. Calculele evaluării .............................................................................................. 30 

6.3. Informaţii de piaţă .............................................................................................. 32 

6.4. Actele evaluării ................................................................................................... 35 

6.6. Foto ..................................................................................................................... 39 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          5 | P a g i n ă  

 

1. SINTEZA – REZUMAT SI CONCLUZII 

 

Prezentul raport estimează valoarea de piaţă pentru terenului din Ianca, str. 

Fabricii, Incinta 1, Lot 6, CF 71409, jud. Brăila, aflate în proprietatea ORASUL IANCA - 

DOMENIUL PRIVAT. 

 

Destinatarul lucrării: ORASUL IANCA - DOMENIUL PRIVAT. 

 

Data evaluării: 05.09.2022 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,8525 LEI/ EURO. 

 

Valoarea de piaţă raportată (abordarea prin piaţă):  

 

  15600 lei echivalent a 3210 euro (24,65 lei/mp echivalent a 5,08 euro/mp) 

        

  Suprafaţa este de 631 mp 

 

 

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

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

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

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

 

 

Expert Evaluator 

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

ec. Iulian-Cosmin Androniu
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2. CONSIDERATII GENERALE 

2.1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării            

Obiectul evaluării îl constituie terenul din Ianca, str. Fabricii, Incinta 1, Lot 6, CF 

71409, jud. Brăila, aflate în proprietatea ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT. 

Scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai sus şi 

estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării. 

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

vânzarea. 

Utilizatorul evaluării este clientul, ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT. 

2.2. Prezentarea echipei de evaluare  

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

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

a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186.     

2.3. Beneficiar 

UAT IANCA.       

2.4. Data estimării valorii 

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

de catre evaluator( data evaluarii) este 05.09.2022. 

Data elaborarii raportului este 06.09.2022. 

2.5. Inspecţia proprietăţii 

Inspectia proprietatii s-a facut in data de 05.09.2022  

2.6. Ipoteze şi condiţii limitative 

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

urmeaza. Opinia expertului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii , 

precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. 

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

raport  sunt urmatoarele: 
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Ipoteze: 

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

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

şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a proprietăţii; 

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

asupra preciziei lor; 

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

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

referitoare la proprietate; 

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

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

nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce 

ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările 

locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte documente 

solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau de către 

organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din 

utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

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

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau în 

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

nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se bazează pe ipoteza 

că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea proprietăţii. Nu se asumă nici o 

responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice expertiză tehnică necesară 

pentru descoperirea lor; 

Conditii limitative: 

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

aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru teren şi 

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

valabile; 

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

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

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face public; 
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Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

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

a fost convenită, scris şi în prealabil; 

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

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

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

prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate pe 

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

economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba în funcţie de 

condiţiile viitoare. 

2.7.  Baza de evaluare, tipul valorii estimate 

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele 

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

a acţiunilor intreprinderii asa cum este aceasta definita in standardele ANEVAR 2020. 

Deoarece scopul evaluării este evaluarea proprietăţii imobiliare menţionate mai 

sus şi estimarea valorii adecvate, în vederea vânzării, tipul de valoare estimată în prezentul 

raport este valoarea de piaţă. 

 

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie 

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

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

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

Definiţie conform IVS – Cadrul general. 

 

2.8. Declararea conformității cu SEV 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2020, astfel: 

➢ SEV 100 – Cadrul general 

➢ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

➢ SEV 103 – Raportarea evaluării 

➢ SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

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

➢ SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 
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➢ Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile 

2.9.  Materialele şi sursele de informaţii utilizate 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

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

o Hotărârea nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

986/12.12.2017-privind adoptarea Standardelor ANEVAR ediţia 2020; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare 

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

respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2020, respectiv: 

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

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

➢ SEV 102 – Implementare (IVS 102) 

➢ SEV 103 – Raportare (IVS 103) 

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

➢ SEV 232 – Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

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

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

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

 

o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 

➢ GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

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

2002, traducere din limba engleză; 

➢ „Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of 

Appraisers; 

➢ Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

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

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

2.10. Drepturile de proprietate evaluate 

 

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

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

și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 
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Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT. 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul neverificând 

autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

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

atribute: 

• Posesia – de a stăpânii, 

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

• Dispoziția – de a dispune de bun. 

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

exercitării dreptului de proprietate: 

• Legale, 

• Judiciare, 

• Convenționale. 

 

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

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

supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale statului, 

respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriată, de a respecta ordinea de 

drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului). 

 

Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

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

copii după: 

➢ Extras CF 7149 nr. cerere 12711/09.03.2022. 

Construcțiile sunt proprietatea SC MCR PROD SRL. 

 

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

de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

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

proprietatea evaluată. 

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

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 
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2.11. Clauzele de nepublicare şi responsabilitatea către terţi 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru clientul 

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

faţă de o terţă persoană. 

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

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

formei şi contextului în care acesta va apare. 

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

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

scrisă a acestuia. 
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3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

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

ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

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

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

dispoziţie de solicitant; 

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

➢ selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

➢ deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care 

trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

➢ analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de 

vedere al evaluării; 

➢ aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea 

valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

3.2. Identificarea imobilului 

Imobilul se află Ianca, str. Fabricii, Incinta 1, Lot 6, CF 71409, jud. Brăila, proprietatea 

ORASUL IANCA – DOMENIUL PRIVAT  

Zona este periferică . 

Teren cu suprafaţa de 660  mp cu  acces direct. 

Inspecţia s-a făcut in data de 05.09.2022.  
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Localizare: 

 

3.3. Descrierea zonei de amplasare 

 

Zona de amplasare este periferică a oraşului Ianca. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

➢ Auto – DN2B; 

➢ Calitatea reţelelor de transport: asfalt. 

Caracterul edilitar al zonei 

➢ Imobile rezidenţiale.  

➢ În zonă se află  

o  Reţea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de transport 

suficiente 

o  Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine 

aprovizionate cu mărfuri de calitate, cu supermarket-uri 

o  Unităţi de învăţământ (mediu) 

o  Unităţi medicale  

o  Instituţii de cult 

o  Cu sedii de bănci 

Utilităţi edilitare 

➢ Reţea urbană de energie electrică  

➢ Reţea urbană de apă 

➢ Reţea urbană de canalizare  

➢ Reţea urbană de telefonie, cablu şi internet 

Ambient civilizat. 
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Concluzie: 

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

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

3.4. Descrierea amplasamentului 

 

Imobilul se compune din teren cu suprafaţa de 631 mp real măsurat. 

Pe teren există construcţii definitive.  

Are formă poligonală, are acces la drum public.  

Terenul este este împrejmuit.  

Utilităţi:  are acces direct la curent electric, apă. 

Vecinătăţile sunt proprietăţi rezidenţiale și industriale. 

 

 
 

3.5. Descrierea construcţiei 

 

Pe teren există construcţii definitive. Corpul C1 – Locuință cu suprafața de 23 mp 

sunt proprietatea lui SC MCR PROD SRL. 

3.6. Studiul pieţei 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

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

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

fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani. 
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Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, localizare, potenţialul de 

a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi motivaţiile investitorilor tipici 

sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice sau de entităţile care participă la 

schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi 

de influenţe sociale, economice, guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de 

bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate 

ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă 

relativ neelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de 

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

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

influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile despre 

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

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

design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților s-au creat tipuri 

diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

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

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

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

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

disponibile.  

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

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

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

scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

• Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei 

de criză pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ 

scăzute pe piață,  

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

păstra un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, 

determinat de scăderea economiilor populației ca urmare a crizei 

economice, cât și ca urmare a stagnării a creditului ipotecar, 
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influențat și de o creștere a inflației cu efect direct asupra 

dobânzilor practicate pentru creditul ipotecar. 

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

două niveluri: 

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

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

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță deosebită în 

procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de piață sau cu alte 

studii similare. 

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

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

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

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

curente, precum și schimbările anticipate. 

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

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

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

sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

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

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

esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 

Aspecte economice 
 

După o creștere puternică în 2021, economia României va încetini până la 2,6% în 

2022, la fel de mare. inflația erodează venitul disponibil și războiul de agresiune al Rusiei 

împotriva Ucrainei afectează sentimentul economic, lanțurile de aprovizionare și în cele 

din urmă investițiile. Se estimează că creșterea va crește ușor în 2023, când inflația va 

scădea. Se estimează că șomajul va rămâne în jur 5,5%, în timp ce creșterea nivelurilor 

prețurilor va atinge vârful în acest an și se va reduce treptat în 2023. Se estimează că 

deficitul public va ajunge la 7,5% din PIB în 2022, înainte de a scădea la 6,3% în 2023, 

aducerea raportului datorie-PIB la 52,6% până în 2023. 
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Războiul adâncește pierderea de impuls 

În general, PIB-ul real este prognozat să crească cu 2,6% în 2022 și 3,6% în 2023. 

La începutul lui 2022 economia României era deja dând semne de pierdere de impuls, la 

fel de mare inflația la sfârșitul anului 2021 a scăzut puterea de cumpărare și consumul 

privat. Această tendință a fost agravată de cea a Rusiei invazia Ucrainei, care s-a ridicat 

în continuare inflația și sentimentul economic îngreunat, adăugând în același timp 

blocajelor de aprovizionare. 

În acest context, consumul privat este Se preconizează să crească doar moderat 

în 2022, înainte crescând oarecum în 2023 când inflația încetinește. În ciuda creșterii ratelor 

dobânzilor, lipsuri de aprovizionare și prețuri mai mari pentru materiale de construcții, 

capital fix brut este prognozat să crească cu 4,8% pentru 2022 datorită sprijinului din 

partea RRP, care se așteaptă să fie principalul motor al investițiilor în 2023. În urma unei 

redresări puternice a importurilor și exporturilor în 2021, comerțul cu mărfuri și serviciile 

urmează să fie reduse în 2022 și 2023. Creșterea importurilor ar trebui să încetinească în 

concordanță cu cererea internă, în timp ce creșterea exporturilor, în special în industria 

auto, se estimează că va fi afectată negativ de blocajele din aprovizionare. Contribuția 

globală a exporturilor nete în PIB-ul real este prognozat a fi aproape de zero. Cu toate 

acestea, prețurile ridicate ale mărfurilor importate precum energia și alimentele sunt 

setate să se agraveze deficitul de cont curent, care se preconizează a ajunge la 7,5% în 

2022. 

 

Crearea de locuri de muncă în concordanță cu creșterea economică 

După șocul pandemic inițial, șomaj rata sa mutat treptat în cursul anului 2021 spre 

nivelurile din 2019. Tendința a continuat și anul acesta, în ciuda unor creșteri în lunile de 
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iarnă, rata șomajului va ajunge la 5,5% în 2022 și 5,3% în 2023. Ocuparea totală va crește 

modest având în vedere tendințele demografice, stocul scăzut de forța de muncă și 

integrarea lentă a oamenilor care fug din Ucraina, România fiind în principal o țară de 

tranzit. Salariile din sectorul privat sunt prognozate să crească în conformitate cu inflația, 

în timp ce cele din sectorul public sunt urmează să crească mai puțin după înghețul din 

2021. 

 

Inflația va înregistra maxime record 

Creșterea prețurilor la energie care a început la sfârșitul anului 2021 a trecut în 

componente ale inflației, cum ar fi alimentele procesate, servicii si bunuri industriale. 

Această tendință este de așteptat să fie agravată suplimentar de creșterile la energie, 

hrană și a prețurilor mărfurilor după invazia Rusiei în Ucraina. În general, IPC va ajunge la 

8,9% în 2022 înainte de a scădea oarecum la 5,1% în 2023 atunci când efectele de bază ar 

trebui să apară. 

 

Riscuri pentru prognoza macroeconomică 

Riscurile dezavantajează în principal creșterea economică și invers pentru inflație, 

pentru ca situația depinde foarte mult de lungime si gravitatea conflictului, iar nivel global 

va duce la fricțiuni comerciale. Totuși, există aspecte pozitive, cum ar putea fi formare de 

capital fix, datorat relocări procesului productiv din Ucraina si Rusia, in timp ce piața muncii 

ar putea integra mai mulți oameni veniți din Ucraina decât se presupunea inițial. 

 

Deficitul public să rămână ridicat 

Deficitul public general al României se estimează că va crește la 7,5% din PIB în 

2022, de la 7,1% în 2021. Mai mulți factori sunt cauza acestei creșteri așteptate: bugetul 

2022 deja include noi măsuri de cheltuieli (în principal creșterea cheltuielilor sociale, de 

exemplu, pensiile și alocație pentru copii), o sarcină mai mare a dobânzii datorită creșterii 

ratelor dobânzilor și a scăderii contribuțiilor sociale. În plus, România a adoptat o schemă 

de compensare a creșterii prețurilor la energie până în martie 2023, și oferă sprijin 

persoanelor care fug din Ucraina. Un nou set de măsuri sociale și economice a fost anunțat 

pe 11 aprilie 2022, care bazat pe informațiile disponibile, ar avea un impact bugetar negativ 

de 0,4% din PIB. Se estimează că veniturile fiscale generale vor beneficia din creșterea 

ridicată a PIB-ului nominal și din efectele reformei administrației fiscale asupra impozitelor 

și colectării, cuprinsă în RRP, parțial compensată de presiunile ascendente asupra 

deficitului. 

Deficitul este prognozat să scadă la aproximativ 6,3% din PIB în 2023, în principal 

din cauza întreruperii măsurilor de sprijin energetic, iar efectul se va stabiliza pe măsură 
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ce creșterea reală a economiei se va accelera. Cheltuielile de capital sunt de aşteptat să 

crească într-un ritm susţinut datorită implementării RRP, care presupune cheltuieli de 

capital de 0,3% din PIB în 2022 și 0,4% în 2023, și din alte investiții finanțate intern, precum 

și la anunțata creștere a cheltuielilor de apărare cu 0,5 puncte procentuale din PIB 

începând cu 2023. 

Datoria publică generală este proiectată să crească la 50,9% din PIB în 2022 și 

52,6% în 2023, în principal din cauza deficitelor mari. 

Riscurile la adresa prognozei fiscale sunt înclinate spre înrăutățire. Detalii despre 

măsurile anunțate pe 11 aprilie 2022 ar putea duce la o creștere mai mare a impactului 

bugetar în timp ce reforma administrației fiscale ar putea avea un efect pozitiv mai mare 

decât se aștepta, asupra colectării impozitelor. 

 

 

 

Sursa:https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_

forecast_spring_2022_ro_en.pdf 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 
 

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone periferică de tip industrial, zona 

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

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

ale pieţei imobiliare).  

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

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii centrale, 

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

dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

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

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

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

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

la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest segment, în 

stagnare. 

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

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

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii centrale, 

politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor practicate de 

dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

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

cuprins intre  5 – 10 euro/mp in funcţie de zonă, suprafaţă si accesul la utilităţi). 

- cotatii chiria anuală: 2  – 4 euro/mp. 

Piaţa imobiliară este puţin activă.  

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

4.1. Cea mai bună utilizare 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate (GAVP), 

cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a proprietăţii 

care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care 

conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

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

este considerată cea mai bună utilizare. 

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

estimărilor valorii de piaţă. 

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

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

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

ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe piețele 

imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale pentru 

conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea valorii de piață, 

analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va 

fi pusă proprietatea. 

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

➢ cea mai bună utilizare a terenului liber; 

➢ cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

➢ permisă legal; 

➢ posibilă fizic; 

➢ justificată adecvat; 

➢ fezabilă financiar; 

➢ maxim profitabilă. 

 

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

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

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

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

demolarea construcțiilor. 

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

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

respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

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

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

Utilizare 
analizata 

Criterii CMBU 

Permisă legal Posibilă fizic 
Fezabilă 
financiar 

Maxim 
profitabilă 

Agricola Nu Nu Da Nu 

Comerciala Da Da Da Nu 

Industriala Da Da Da Nu 

Rezidentiala Da Da Da Da 

Concluzie CMBU: Rezidentială 

 

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 
 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică utilizării 

care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente și a celor 

ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului ca fiind liber. 

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

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

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

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

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

evaluate. 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          23 | P a g i n ă  

 

Utilizare 
analizata 

Criterii CMBU 

Permisă legal Posibilă fizic 
Fezabilă 
financiar 

Maxim 
profitabilă 

Agricola Nu Nu Da Nu 

Comerciala Da Da Da Nu 

Industriala Da Da Da Nu 

Rezidentiala Da Da Da Da 

Concluzie CMBU: Rezidentială 

 

4.2. Valoarea terenului 

 

Metoda comparaţiilor directe. 
 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este comparată 

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

cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un proces de comparare 

pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea evaluată ar fi vândută, dacă este 

oferită pe piaţă. 

Am ales proprietăţi imobiliare asemănătoare a căror cifră de ofertă este 

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

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

terenuri libere situate în zone rurale similare ale judeţului Brăila. 

Evaluarea imobilului este prezentată în Anexa nr. 6.2.1. 
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4.4. Calificarea evaluatorilor 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

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

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

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

Danubius din Galaţi.   

Expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile  şi proprietăţi imobiliare şi membru 

titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr. 

6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2021 Allianz Ţiriac Asigurări 

S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

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

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

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

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

 

 

 

 



Expert Evaluator Androniu Iulian Cosmin  

Raport de evaluare                                                                                                                          25 | P a g i n ă  

 

4.5. Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii) 

 

• după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

• analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe informaţiile 

prezentate in raport; 

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

• tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea raportata;  

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

profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

• evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

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

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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5. CONCLUZII 

 

5.1. Alegerea valorii finale 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţa determinată prin abordarea prin piaţă este: 

15600 lei echivalent a 3210 euro (24,65 lei/mp echivalent a 5,08 euro/mp) 

            

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

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

estimată a proprietăţii teren din Ianca, str. Fabricii, Incinta 1, Lot 6, CF 71409, jud. Brăila, 

proprietatea Municipiului Brăila – domeniul privat, este de: 

 

  15600 lei echivalent a 3210 euro (24,65 lei/mp echivalent a 5,08 euro/mp) 

        

  Suprafaţa este de 631 mp 

 

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

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

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

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

 

Data: 06.09.2022   

Expert Evaluator 

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

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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6. ANEXE 

 

6.1. Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

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

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

necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului 

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

 

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

de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

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

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

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

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

 

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

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

nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

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

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

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

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

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

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

economice proprietarului său. 

 

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

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

sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru: 

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

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

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

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

participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

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

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

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

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

fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele permanent ataşate 

clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care asigură funcţionarea unei 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, 

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

schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o 

tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare 

în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

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

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

decât suma valorilor separate 
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6.2. Calculele evaluării 

ANEXA NR. 6.2.1 - ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)     

Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3 

Suprafata 631,00 2000 7815 2605 
Pret (oferta/vanzare) (Eur)   18.547 70.335 15.000 
Pret (oferta/vanzare) (Eur/mp)   9,3 9,0 5,8 
Ajustare pentru negociere   -10% -10% -10% 
Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,93 -0,90 -0,58 

Pret ajustat pentru negociere   8,35 8,10 5,18 

Marja de negociere se coreleaza functie de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea comparabilelor la 
posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate.exemplu- la preturi mari la ofertare corespund marje de negociere mai 
mari. În cazul de faţă marja de negociere estimată este de -10%, pe baza informaţiilor obţinute de la agenţiile imobiliare 
locale. 

Drepturi de proprietate integral integral integral integral 

Valoarea corectiei (%)   -10% -10% -10% 
Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,93 -0,90 -0,58 
Pret corectat   7,42 7,20 4,61 

Drepturile de properietate ale comparabilelor cu cele ale subiectului sunt de obicei drepturi de proprietate depline, iar în 
acest caz sunt necesare corectii pentru existenta unei constructii de -10%. 

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă 
Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,00 
Preţ corectat (EURO)   7,42 7,20 4,61 

Conditiile de finantare se refera la faptul ca o anumita proprietate are un aranjament financiar deosebit de plată (de ex, o 
proprietate se vinde in rate cu o dobanda sub dobanda pietei). În acest caz  aceste corectii sunt nule. 

Conditii vanzare Independent Indep. Indep. Indep. 
Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei (Euro/mp)   0,00 0,00 0,00 
Pret corectat   7,42 7,20 4,61 

Conditiile de vanzare reflecta motivatia cumparatorului si a vanzatorului. In cazul nostru exista conditii similare de 
tranzactionare. Nu sunt necesare corectii. 

Conditii de piata   <3luni <3luni <3luni 
Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Preţ corectat (EURO)   7,42 7,20 4,61 

Depind de vechimea tranzacțiilor sau ofertelor.  În acest caz  nu sunt necesare corectii. (corecții estimate cf. pietei imobiliare 
locale). 

Localizare Ianca Superiror Superiror Inferior 

Valoarea corectiei (%) periferic -5% -5% 7% 

Valoarea corectiei (Euro/mp)   -0,37 -0,36 0,32 

Pret corectat   7,05 6,84 4,93 

Depind de localizarea amplasamentelor.  Comp C1 si C2 o corectie de -5% si C3 corectie de 7%. (corecții estimate cf. pietei 
imobiliare locale). 

Acces drum secundar drum 
secundar drum secundar drum secundar 

Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   7,05 6,84 4,93 

Nu sunt necesare corectii 
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Destinatia (utilizarea terenului) rezd rezd rezd rezd 
Valoarea corectiei (%)   0% 0% 0% 

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

Pret corectat   7,05 6,84 4,93 

Depind de destinatia terenului (rezidentiala, comerciala, industriala).  Nu sunt necesare corectii. (corecții estimate cf. pietei 
imobiliare locale) 

Utilitati ale zonei superior superior similar 
Valoarea corectiei (%)   -5% -5% 0% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   -0,35 -0,34 0,00 

Pret corectat   6,70 6,50 4,93 

Depind de utilitatile terenului (apa-canal, electricitate, gaz metan).  C1 si C2 o corectie de -5%, C3 nici o corectie . (corecții 
estimate cf. pietei imobiliare locale) 

Dimensiuni 631,00 2.000 7.815 2.605 
Corectie procentuala   2% 5% 3% 

Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,13 0,32 0,15 

Pret corectat   6,83 6,82 5,08 

Apreciem o corecție de 2% pentru C1 , iar pt C2 o corectie de 5% si C3 o corectie de 3% . (corecții estimate cf. pietei imobiliare 
locale) 

Altele nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 
Corectie procentuala   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei (EUR/mp)   0,00 0,00 0,00 
Pret corectat   6,83 6,82 5,08 

Nu sunt necesare corectii 

Total corectie bruta   1,78 1,93 1,05 

total corectie bruta cea mai mica   19,24% 21,41% 18,17% 

Valoarea estimata rotund 5,08 EUR/mp   

Curs euro   4,8525 lei   

S teren/mp 631,00 3.210 € 15.600 lei   

          

Sursa:         

COMP 1 https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-IDetnkV.html#e875104115  

COMP 2 https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ianca-IDm4va.html#e875104115 

COMP 3 https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-ianca-jud-braila-
ID9trJ7.html#e875104115  
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6.3. Informaţii de piaţă 
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6.4. Actele evaluării 
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6.6. Foto 

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                        P R O I E C T 
                                                 H O T Ă R Â R E A  Nr.57 

           din 15 septembrie 2022 
 

privind: aprobarea prețurilor minime de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și 
APV 2200130800620, aparținând fondului forestier din proprietatea publică a orașului Ianca 
      
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 15 septembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.4754/07.09.2022 a Ocolului Silvic Ianca, prin care s-a solicitat aprobarea prețurilor minime 
de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și APV 2200130800620, aparținând 
fondului forestier din proprietatea publică orașului Ianca; 
      ►dispoziţiile art.12 alin.(1) și (2) și art.17 alin.(2) lit.g) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Lista preţurilor de referinţă pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la 
calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6) din Legea nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobate prin Ordinul  ministrului mediului, apelor și pădurilor 
nr.119/p2022; 
      ►Referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul 
consiliului local;    
      În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                  H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă prețurile minime de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 
și APV 2200130800620 aparținând fondului forestier din proprietatea orașului Ianca, după cum urmează: 

Specia 
(Produse principale) 

Lemn de lucru 
(lei/mc) 

Lemn de foc  
 (lei/mc) 

Lemn de foc,  
vârfuri (lei/mc) 

Salcâm 470 400 100 
D.T.(Glădiță, Ulm, Dud, etc. 250 200 80 

Plopu negru 150 120 70 
Produse accidentale (arbori uscați, cu 

lemn parțial deteriorat) APV 327 250 200 80 

      (2) Prețurile aprobate protrivit alin.(1) includ taxa pe valoarea adăugată. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Ocolul Silvic Ianca, potrivit 
Contractului de administrare nr.2620/1/08.05.2017 pentru realizarea lucrărilor de întreținere prevăzute în 
Amenajamentul silvic întocmit pentru perioada 2015-2024. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor interesate și transmisă spre 
publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/ 2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  INIȚIAT DE PRIMAR,                                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
 
Fănel George CHIRIŢĂ                                                                                    Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

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

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                       REFERAT DE APROBARE 
 

            Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: aprobarea prețurilor minime de vânzare a materialului lemnos, rezultat din APV 
2200130800610 și APV 2200130800620, aparținând fondului forestier din proprietatea publică a 
orașului Ianca 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul 
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată; 

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

      Prin Hotărârea Consiliului Local (H.C.L.) nr.99/28.12.2012, terenurile cu vegetaţie forestieră 
dobândite în proprietate potrivit Titlului nr.13121/20.11.2012-pentru suprafaţa de 21,4703 ha pe raza 
oraşului Ianca, Titlului nr.13122/20.11.2012-pentru suprafaţa de 88,0308 ha pe raza oraşului Însurăţei şi 
Titlului nr.13123/20.11.2012-pentru suprafaţa de 12,1489 ha pe raza comunei Mircea Vodă, au fost 
declarate ca făcând parte din fondul forestier proprietate publică a oraşului Ianca, astfel că exploatarea 
acestora a trebuit și trebuie făcută cu respectarea strictă a regimului silvic, inclusiv în ceea ce priveşte 
valorificarea materialului lemnos; 

      Conform amenajamentului silvic aprobat pentru aceste păduri până în anul 2024, în cursul acestui 
an au fost planificate etapizat lucrări de întreţinere a acestora, în urma cărora au rezultat/vor mai rezulta 
anumite cantități de material lemnos şi care trebuie valorificate cu respectarea strictă a regimului silvic. 

      În acest scop, prin adresa nr.4754/07.09.2022, Ocolul Silvic Ianca, administratorul fondului forestier 
din proprietatea publică a orașului Ianca a propus spre aprobare prețurile minime de vânzare a 
materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și APV 2200130800620, ca o consecință a 
Contractului nr.2620/1/08.05.2017 pentru realizarea lucrărilor de întreținere prevăzute în Amenajamentul 
silvic întocmit pentru perioada 2015-2024.  

      Preţurile minime de valorificare a materialului lemnos, rezultat din APV 2200130800610 și APV 
2200130800620, au fost propuse de Ocolul Silvic Ianca având ca suport orientativ și Lista preţurilor de 
referinţă pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul contravalorii 
materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.119/ 
2022.        

      Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată. 
 
                                                             Vă mulţumesc! 
 
                                                                P R I M A R, 

 
 

                                                        Fănel George CHIRIŢĂ 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
P R I M A R 

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

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