
H O T Ă R Â R E A   Nr.84
din 29 noiembrie 2017

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data
de 29 noiembrie 2017.

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

Având în vedere:
►dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice

locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Doamna consilier local Maria ALEXE este ales preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 noiembrie 2017, care va semna
hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice alte
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.85
din 29 noiembrie 2017

privind: dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2,
precum și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen limitat, Inspectoratului
de Poliție al Județului Brăila.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;

Având în vedere:
►adresele nr.150518/29.07.2017 și nr.152287/14.09.2017 ale Inspectoratului de Poliție

al Județului Brăila, prin care se solicită alocarea unui spațiu necesar desfășurării activității
specifice acestei structuri, pe o perioadă de 25 ani;

►disponibilitatea unui astfel de spațiu în imobilul situat în orașul Ianca, str.Sărățeni
nr.2, la parterul căruia își desfășoară activitatea și detașamentul Inspectoratului de
Jandarmi Județean Brăila, ceea ce impune dezlipirea și apartamentarea imobilului;

►dispoziţiile art.25 alin.(2) și art.26 alin.(1) și (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

►dispoziţiile art.23 lit.g), art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.a) și art.138 din
Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
documentația de carte funciară pentru dezlipirea și apartamentarea imobilului, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115
alin.(1) lit.b) și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea și apartamentarea imobilului din domeniul public al
orașului administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, cvartal 16,
parcela 644, având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară nr.76290 a orașului
Ianca, după cum urmează:

a)- Apartamentul nr.1, cu Numărul Cadastral 4591 și Cartea Funciară nr.70469-C1-U1,
având suprafața totală de 37,08 mp, din care suprafața utilă de 34,38 mp și suprafață
terasă de 2,70 mp; teren aferent în suprafață de 62 mp, reprezentând cota indiviză de
12,40%; cotă de 22,28% din părțile comune; având în prezent destinația de sediu
administrativ pentru detașamentul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila;
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b)- Apartamentul nr.2, cu Numărul Cadastral 4591 și Cartea Funciară nr.70469-C1-U2,
având suprafața totală de 306,39 mp, din care suprafața utilă de 287,49 mp, suprafață
totală trei terase de 8,10 mp și suprafață totală patru balcoane de 10,80 mp; teren aferent în
suprafață de 438 mp, reprezentând cota indiviză de 87,60%; cotă de 77,72% din părțile
comune (acoperiș, pereți comuni, planșee dintre etaje, utilități și instalații);

(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii și apartamentării imobilului este prevăzută în
Releveul clădirii/Planul de amplasament şi delimitare, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și
finalizarea lucrării cadastrale de dezlipire și apartamentare potrivit alin.(1), se suportă din
bugetul local.

Art.2.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe o perioadă de
25 ani, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, în scopul desfășurării activității specifice
acestei structuri.

(2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentului, precum și cele cu
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila.

(3) În protocolul de predare-primire a apartamentului, care se va încheia în termen de
10 zile de la data încheierii contractului de dezlipire și apartamentare în formă autentică, va
fi prevăzută modalitatea de individualizare/separare a consumurilor cu utilitățile publice între
Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila,
precum și obligațiile fiecăruia în privința cheltuielilor de întreținere și reparații ale
apartamentelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

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

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria  ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.86
din 29 noiembrie 2017

privind: prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.14983/
03.12.2007, încheiat cu S.C.OMV Petrom S.A.-E&P.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;

Având în vedere:
►adresa nr.4311/14.11.2017 a S.C.OMV Petrom S.A.-E&P, prin care se solicită prelungirea

termenului de concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.14983/ 03.12.2007, pe
durata de funcționare a Sondei 540 pe raza satului Oprișenești;

►dispoziţiile art.7 alin.(3) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, ale art.56 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanței, aprobate prin HG nr.168/2007, precum și ale art.2 alin.(2) din Contractul-
cadru de concesiune prevăzut în Anexa nr.6 la Normele metodologice;

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și
art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă prelungirea termenului de concesiune a terenului în suprafață de 1.450 mp.,
situat în extravilanul satului Oprișenești, T.181-A.1632, cu jumătate din perioada inițială prevăzută
la art.2 din Contractul nr.14983/ 03.12.2007 încheiat cu S.C.OMV Petrom S.A.-E&P, respectiv
până la data de 03 decembrie 2022, pentru punerea în funcțiune a Sondei 540.

Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea
art.2 alin.(1) din Contractul de concesiune nr.14983/03.12.2007.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.87
din 29 noiembrie 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de fotbal
‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2017;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării unui proiect având ca obiect reabilitarea, modernizarea, dotarea și

extinderea Stadionului de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în cadrul Programului Național „400 de terenuri de
fotbal din programul Euro 2020 (2019)” gestionat de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

►dispoziţiile art.10 H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare

nerambursabilă, însoțit de Devizul General cu indicatorii tehnico-economici, întocmit la faza documentației
de avizare a lucrărilor intervenții;

►avizul favorabil al comisiei nr.1 pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea
teritoriului, precum și avizul favorabil al comisiei nr.2 pentru activități economico-financiare din cadrul
consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la faza documentației de avizare a lucrărilor
intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de fotbal
‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”, potrivit Anexei - Deviz General care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Bugetul total al obiectivului este de 12.587.455,50 lei, inclusiv T.V.A., din care  suma de
12.189.555,50 lei, inclusiv T.V.A., alocată de la bugetul de stat, iar suma de 397.900 lei, inclusiv T.V.A.,
asigurată de la bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, care
se împuterniceşte să asigure cofinanțarea cheltuielilor aferente obiectivului ce revin bugetului local.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.88
din 29 noiembrie 2017

privind: punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A., a terenului în
suprafață de 32.365 mp și asigurarea condițiilor pentru realizarea obiectivului de investiții
„Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș
Ianca, județul Brăila”

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;

Având în vedere:
►Expunerea de motive a primarului orașului Ianca privind oportunitatea promovării

unui proiect având ca obiect modernizarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în cadrul
Programului Național „400 de terenuri de fotbal din programul Euro 2020 (2019)” gestionat
de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

►dispoziţiile art.6 și art.8 din O.G.nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

►Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila nr.26146/10.11.2017,
privind evidențierea Stadionului de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru›› ca făcând parte din domeniul
public al orașului Ianca, administrat de Consiliul Local;

►raportul serviciului de urbanism şi cadastru, avizul favorabil al comisiei nr.1 pentru
administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil al
comisiei nr.2 pentru activități economico-financiare din cadrul consiliului local;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-
S.A., a terenului din domeniul public al orașului administrat de Consiliul Local în suprafață
de 32.365 mp, liber de sarcini, situat în intravilanul orașului Ianca, str. Stadionului nr.6A,
cvartal 10, parcela 396, identificat potrivit Planului de Amplasament și Detaliere-parte
integrantă din prezenta hotărâre, precum și asigurarea condițiilor pentru realizarea
obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de fotbal
‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”.

(2) Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
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Art.2.-Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor pentru racordurile
la utilitățile publice (apă, canal, electricitate, gaze, etc.), precum și a altor cheltuieli
neprevăzute apărute în procesul de realizare a obiectivului de investiții.

Art.3.-(1) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare depozitării și organizării șantierului.

(2) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim
15 ani.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului
Ianca, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI

Maria  ALEXE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.89
din 29 noiembrie 2017

privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare
administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, începând
cu data de 1 ianuarie 2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2017;
Având în vedere:
►raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, prin

care s-a fundamentat modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a influenței cheltuielilor de personal;

►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de salubrizare administrat de
către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, aprobate prin H.C.L.nr.60/
27.07.2017, se modifică potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit
alin.(1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de salubrizare din raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca.

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

Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale pentru
serviciul public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.60/27.07.2017 își încetează aplicabilitatea.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.90
din 29 noiembrie 2017

privind: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului situat pe str.Calea Brăilei
nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp, înscris în Cartea Funciară nr.77081.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2017;

Având în vedere:
►oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul

Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, limitrof Blocurilor F.1 și F.2, transmisă de domnul Grama Gheorghe și
înregistrată sub nr.21024/06.11.2017;

►oportunitatea de a achiziționa acest teren în scopul amenajării de spații de joacă pentru copii și spații
pentru parcarea autoturismelor din zonă, după modelul realizat recent în zona blocurilor E.1-E.4,
concomitent cu stingerea datoriei istorice și consistente către bugetul local avute de actualul proprietar al
terenului;

►dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul
consiliului local;

În temeiul art.36 alin.(1), 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului situat în
orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, limitrof Blocurilor F.1 și F.2, format din teren liber de construcții în
suprafață de 2.418 mp, proprietatea domnului Grama Gheorghe, înscris în Cartea Funciară nr.77081.

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

(2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de negociere, consilierii locali Mirela
Cazacu și Florea Lupu.

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

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.91
din 29 noiembrie 2017

privind: aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009.

Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Braila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.1046/13.11.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care

s-a solicitat aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009, anexat cu întreaga documentație susținătoare, ca
urmare a solicitării Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea S.A. Brăila de a modifica
prețurile/tarifele la apă și canalizare din Anexa nr.2 la Contract;

►Hotărârea Consiliului Local nr.30/2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009, prin care
s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale
- Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670/10.09.2009;

►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› Brăila nr.7 din
30.04.2014, privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare din
Contractul de Delegare;

►prevederile pct. 25.1 și 25.6 ale art.25 - Modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor - din Titlul III -
Sistemul de prețuri și tarife din Dispozitii Speciale - Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;

►prevederile pct. 22.2 lit.b) din art.22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur - și ale
Art.23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori - din Cap.V - Evaluarea lucrărilor din Titlul II –
Sistemul de lucrări - din Dispoziții Speciale - Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;

►prevederile art.11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării - din Dispoziții
Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670/10.09.2009;

►prevederile art.8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului - din Dispoziții Speciale – Partea
de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr.670/10.09.2009;

►prevederile art.56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor și
condițiilor Contractului de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispozitii Generale din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;

►prevederile art.5 alin.1 lit.g) pct.1, art.5 alin.2 lit.f) pct.1 și pct.4, art.16 alin.1, alin.2 lit.a) și alin.3 lit.a)
și e), art.17 alin.1 lit.d), alin.2 lit.d) pct.1 și 5, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și art.26 lit.c) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
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În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(4)  lit.e-f), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.a),
art.37, 45 alin.(2) lit.d) și f), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009, în forma prevăzută în Anexa–parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Actul Aditional nr.6 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea
Brăila, în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea
Brăila S.A.

Art.2.-Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei membru
este Orașul Ianca, să semneze - în numele și pe seama Orașului Ianca - Actul Adițional nr.6 la Contractul
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009, prin
reprezentantul sau legal-Președintele Asociației.

Art.3.-(1) Se acordă mandat special domnului Primar Chiriță Fănel George, în calitate de reprezentant
legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Ianca, să voteze în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, Actul Aditional nr.6 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009.

(2) Se mandateaza domnul Chiriță Fănel George, Primarul Orașului Ianca, sa avizeze Actul Adițional
nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/
10.09.2009, încheiat între Delegatar și Operator, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea
Administrativ - Teritorială Orașul Ianca.

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

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