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

Nr.21114/16.11.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20 decembrie 2018, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor,
asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea Societății de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică
a locului de consum permanent magazin de prezentare și desfacere››;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.84
din 20 decembrie 2018
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, asupra
unui teren din domeniul public al orașului în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia
Nord- Sucursala Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum
permanent magazin de prezentare și desfacere››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.17020/25-10-2018 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala
Brăila, prin care se solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, a
unui teren din domeniul public, pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum
permanent magazin de prezentare și desfacere››;
►dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.749-772 din Codul civil;
►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) și alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor,
asupra unui teren din domeniul public al oraşului Ianca în suprafaţă totală de 62,5 mp, în favoarea S.D.E.E.
Muntenia Nord- Sucursala Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de
consum permanent magazin de prezentare și desfacere››.

(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, urmând a fi pus la dispoziție pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

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

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a
instalațiilor, asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea Societății de Distribuție a
Energiei Electrice Muntenia Nord- Sucursala Brăila pentru realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie
electrică a locului de consum permanent magazin de prezentare și desfacere››.
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.17020/25-10-2018, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia NordSucursala Brăila a solicitat punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, a
unui teren din domeniul public al orașului în suprafaţă totală de 62,5 mp (în fapt este traseul subteran al
rețelei electrice, adiacent trotuarului de la Casa de cultură la spațiul aflat în construcție lângă Hotel), pentru
realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent magazin de prezentare
și desfacere››;
Detaliile lucrării sunt prezentate pe larg în Avizul tehnic de racordare nr.30201838229/ 14.06.2018 care
a stat la baza emiterii Autorizației de construire a magazinului nr.24/ 13.08.2018, iar solicitarea se întemeiază
pe dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice nr.123/2012, la care putem adăuga dispoziţiile art.15 lit.e)
din Legea nr.50/ 1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, precum și dispoziţiile art.755-772
din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată;
Ca atare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca această investiție să
poată fi realizată, cu scopul final de a se deschide în preajma sărbătorilor de iarnă acest magazin modern
din gama PEPCO.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 16 noiembrie 2018 și
publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;
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Nr.21772/20.11.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20 decembrie 2018, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare
aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.85
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare
aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
► adresa nr.979/20.11.2018 a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului
Ianca, privind necesitatea adoptării hotărârii privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale
pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, ca urmare aplicării valorii contribuţiei
pentru economie circulară la deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, conform anexei
nr.5 la O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;
►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006republicată, 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;
►dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
noilor tarife de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie
2019, precum 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă tarifele de operare distincte și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare
aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca,
potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Tarifele de operare distincte și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit
alin.(1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

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.89/29.11.2017 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.

PROPUS DE PRIMAR,

Fănel George CHIRIŢĂ

REFERAT DE APROBARE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale pentru serviciul public
de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local
al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit dispozițiilor art.15 alin.(1) lit.b) și c) 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, tarifele
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:
a)……………………………………………………………………………………………………………………...
b)-pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la
modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă
mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c)-ca urmare a modificărilor determinate de prevederile legislative ce conduc la creşterea
cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă;
În luna noiembrie a anului trecut, când am actualizat ultima dată tarifele de operare la serviciul de
salubrizare, spuneam că ajustarea a fost necesară și obligatorie pentru că, prin art.II din O.U.G.nr.48/2017
pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, s-a suspendat până la 1
ianuarie 2019 aplicarea taxelor de depozitare a deșeurilor nepericuloase, adică acele taxe care au condus
la majorarea tarifelor la începutul anului 2017;
Acum, prin O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
şi a O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, s-a stabilit că valoarea contribuţiei pentru economie
circulară, pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, va fi de 30 lei/tonă de la 1
ianuarie 2019, respectiv de 80 lei/tonă de la 1 ianuarie 2020;
În fine, tot de la 1 ianuarie 2019, se va modica și salariul minim pe economie, care va avea influențe și
asupra costurilor de prestare a serviciului, alături de celelalte utilități publice (energie electrică, gaze naturale,
combustibil, etc.), care au crescut și ele semnificativ în acest an, fără ca noi să mai actualizăm la 3 luni aceste
tarife de operare și taxe speciale;
Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 20 noiembrie 2018 și
publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;
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Nr.21954/26.11.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința
publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20 decembrie 2018, ora 1500,
care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind
închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de
consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea
realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.86
din 20 decembrie 2018
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul
local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și
echipare sonda 700 Oprișenești››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.7370/23.11.2018 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se
solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării
proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››;
►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de
exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucureşti, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost
prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale;
►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu planul de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art. 123 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca
administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud în vederea realizării
proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››, după cum urmează:
a)-teren în suprafață de 5.000 mp situat în extravilanul satului Perișoru, tarlaua 147, parcela 1008, pentru
amenajarea perimetrului sondei 700 Oprișenești;
b)-teren în suprafață de 3.177 mp, situat în extravilanul satului Perișoru, tarlaua 148, parcela 1039, pentru
amenajarea traseului conductei sondei 700 Oprișenești;

(2)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.a) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o chirie de 3,00 lei/mp/an, la care se
adaugă taxa pe teren.
(3)-Terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se
adaugă taxa pe teren.
(4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi 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.
(5) Chiria și taxa pentru terenul prevăzut la alin.(1) lit.b) se pot plăti și anticipat, la încheierea contractului de
închiriere.
Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente, în excedent pe raza
unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de acord cu scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor prevăzute la art.1.
(2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor la forma inițială la sfârşitul
perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud.
Art.3.-Pentru accesul permanent la perimetrul și traseul conductei sondei 700 Oprișenești, chiriașul poate utiliza
suprafața de 49 mp, parte din drumul de exploatare adiacent obiectivului de investiție.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism
şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul
local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului
‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››.
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.7370/23.11.2018, Societatea Comercială OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, a solicitat
închirierea pe perioade determinate a unor terenuri din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local,
în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››;
Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii similare, instituirea dreptului de folosință asupra acestor terenuri nu se
poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată durata operaţiunilor petroliere, stabilită prin negociere
între operator și proprietar, iar în cazul de față am propus majorarea prețului de la 2,85 lei/mp/an, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.70/27.09.2018 cu ocazia promovării proiectelor ‹‹Colector Sonda 546 Oprișenești›› și
‹‹Înlocuire conductă țiței Parc 2-Parc 4 Oprișenești››, la 3,00 lei/mp/an, respectiv 3,50 lei/mp/an;
Închirierea terenurilor este permisă concesionarilor de perimetre petroliere prin art.6 din Legea petrolului
nr.238/2004, iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Oprişeneşti prevăzut la anexa 92 a
H.G.nr.903/2004, la care termenul de exploatare a fost prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, așa cum
rezultă și din scrisoarea nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
Cu precizarea că toate cheltuielile ocazionate de scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și de aducerea lor la
forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX
Moldova Sud, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă pentru ca această investiții să poată fi
realizată la termenul pe care și l-a propus investitorul, devenind astfel și o sursă suplimentară de venituri la bugetul
local.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 20 noiembrie 2018 și publicat pe
pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

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

Nr.22321/07.12.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(13)
din Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, coroborate cu
prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20
decembrie 2018, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare în
regim de urgență: Proiectul de hotărâre privind însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în
domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu
apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă
uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;
Totuși, persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.87
din 20 decembrie 2018
privind: însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur
aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
►Adresa comună a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Dunărea Brăila și a Operatorului
S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea Brăila S.A. nr.1161/ R36493/27.11.2018 prin care au
fost convocate Comisiile Operative de inventariere ale Operatorului și Delegatarului – U.A.T. Orașul Ianca;
►Adresele nr.R37111 și nr.R37112/04.12.2018 ale Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A.,
înregistrate la A.D.I. Dunărea Brăila sub nr.1187/05.12.2018 și la U.A.T. Orașul Ianca sub nr.22274/
06.12.2018, prin care s-au comunicat:
-Procesul-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă
și de canalizare realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în
județul Brăila›› POS I Mediu, precum și documentele prevăzute de Ordinul comun nr.285/300/2016 al
Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice, încheiat la data de 04.12.2018 și
înregistrat sub nr.R36857/29.11.2018 la Operator și sub nr.22175/04.12.2018 la U.A.T. Orașul Ianca, cu
Anexele ca parte integrantă;
-Anexa 1 la Procesul-verbal de predare-primire din 04.12.2018- Lista Bunurilor de Retur aferente
sistemului de alimentare cu apă din aria Delegata a U.A.T. Oraș Ianca executate prin contractul „Reabilitare
și extindere rețele apă, reabilitare rezervor apă, stație pompare apă și stație clorinare, reabilitare și extindere
rețele de canalizare, stație de pompare ape uzate – Aglomerarea Ianca” realizate prin Programul Operațional
Sectorial de Mediu 2007 – 2013 ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul
Brăila›› care vor intra în patrimoniul public al U.A.T. Oraș Ianca;

-Adresa nr.1192/06.12.2018 a A.D.I. Dunărea Brăila, completată cu adresa nr.1207/ 07.12.2018, prin
care se solicită adoptarea în regim de urgență, până la data de15.12.2018, a Hotărârii Consiliului Local pentru
însușirea Inventarului și înscrierea în domeniul public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente
Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;
►dispoziţiile art.18, art.21 alin.(1) și (2) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.VI, art.VII şi art.X din Anexa nr.1 a
H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al localităților;
►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu
modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor şi capitalurilor proprii, coroborate cu prevederile art.1
alin.(2), art.2, art.7 alin.(1) și art.8 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
►prevederile art.71, lit.j) și m) din Capitolul VI - Lista Anexelor, din Titlul II - Sistemul financiar contabil
din Dispoziții Generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.670/ 10.09.2009 cu modificările și
completările ulterioare;
►prevederile art.7 și art.8 din Capitolul II - Bunurile Delegării, coroborate cu prevederile art.18 ale
Capitolul III, din Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018;
►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
Văzând dispozițiile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(6) pct.14, art.37, art.45 alin.(3), art.63
alin.(5) lit.d) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se însușește Inventarul Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul
Brăila›› POS I Mediu, conform Listei Bunurilor de Retur aferente sistemului de alimentare cu apă din Aria
Delegată a U.A.T. Oraș Ianca, executate prin contractul „Reabilitare și extindere rețele apă, reabilitare
rezervor apă, stație pompare apă și stație clorinare, reabilitare și extindere rețele de canalizare, stație de
pompare ape uzate – Aglomerarea Ianca” realizate prin POS Mediu 2007 – 2013 ‹‹Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› care vor intra în patrimoniul public al U.A.T.
Oraș Ianca-Anexa nr. 1 la Procesul-verbal de predare-primire din 04.12.2018.
Art.2.-(1) Se aprobă înscrierea în domeniul public al U.A.T. Orașul Ianca a Bunurilor de Retur prevăzute
la art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală cu care vor fi înscrise în evidențele contabile Bunurile de Retur este de 26.436.201,04
lei, inclusiv T.V.A.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată Operatorului C.U.P.
Dunărea Brăila S.A. și A.D.I. Dunărea Brăila, prin grija secretarului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în domeniul public al orașului Ianca a
Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizate prin
Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu.
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:
Vă amintiți că orașul Ianca s-a aflat printre primele 9 localități înscrise în etapa I a Proiectului
‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila›› POS Mediu, prin care s-a
reabilitat în totalitate sistemul de alimentare cu apă și s-a extins în tot orașul rețelele de canalizare, executate
prin contractul „Reabilitare și extindere rețele apă, reabilitare rezervor apă, stație pompare apă și stație
clorinare, reabilitare și extindere rețele de canalizare, stație de pompare ape uzate – Aglomerarea Ianca”;
Toate aceste bunuri, intitulate BUNURI DE RETUR, înscrise în Anexa nr.1 la Procesul-verbal de predareprimire din 04.12.2018, cu o valoare totală de 26.436.201,04 lei-inclusiv T.V.A., vor intra în patrimoniul public
al orașului Ianca, după care, în ședința din luna ianuarie a anului următor, vom adopta și hotărârea de dare
a acestora în administrarea Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice (C.U.P.) Dunărea Brăila S.A.;
În acest context, Operatorul C.U.P. Dunărea Brăila S.A. ne-a comunicat:
-Procesul-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă
și de canalizare;
-Anexa 1 la Procesul-verbal de predare-primire din 04.12.2018-Lista Bunurilor de Retur aferente
sistemului de alimentare cu apă din aria Delegata a U.A.T. Oraș Ianca executate prin contractul „Reabilitare
și extindere rețele apă, reabilitare rezervor apă, stație pompare apă și stație clorinare, reabilitare și extindere
rețele de canalizare, stație de pompare ape uzate – Aglomerarea Ianca”;
-Adresa nr.1192/06.12.2018 a A.D.I. Dunărea Brăila, prin care se solicită adoptarea în regim de urgență,
a Hotărârii Consiliului Local pentru însușirea Inventarului și înscrierea în domeniul public al orașului Ianca a
Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
O să constatați că la Procesul-verbal de predare-primire din 04.12.2018 există și Anexa 6-Bunuri realizate
din fondurile proprii ale Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila S.A., în echivalentul contribuției la cofinanțarea
proiectului de 9,21%, însă aceste bunuri vor intra și ele în patrimoniul public al orașului nostru după ce va fi
amortizată în totalitate investiția. Dacă ieșim din asociere, bunurile din Anexa 6 vor intra în patrimoniul nostru,
însă vom plăti Operatorului diferența dintre valoarea investiției și valoarea amortizării la acea dată!
Acum, ținând cont de prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată, în regim de urgență.
Vă mulţumesc !
P R I M A R,
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 07 decembrie 2018 și
publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

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

Nr.21456/12.12.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(13)
din Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, coroborate cu
prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20
decembrie 2018, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare în
regim de urgență: Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe
anul 2018;
Totuși, persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.88
din 20 decembrie 2018
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.26 din O.U.G. nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, respectiv ale
art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.227/10.12.2018 privind rectificarea repartizării pe unități administrativ
teritoriale a fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Brăila, reprezentând cota de 17,25% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018;
►Decizia nr.16/10.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, privind redistribuirea pe unităţi
a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivel localităților, în anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca i s-au diminuat fondurile alocate pentru
drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de rectificare a bugetului
local, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
Văzând dispozițiile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Bugetul centralizat al orașului Ianca pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/
15.02.2018-cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
a)-se majorează cu suma de 180.000 lei veniturile bugetului local la capitolul cote din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, conform clasificației bugetare 042A04;
b)-se majorează cu suma de 180.000 lei cheltuielile bugetului local, din care 10.000 lei în capitolul
512A0103200130-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 70.000 lei în capitolul 512A0103200109materiale și prestări servicii cu caracter funcțional și 10.000 lei în capitolul 512A0103710130-achiziționare echipament
în vederea realizării unei rețele de fibră optică;

c)-se majorează cu suma de 397.000 lei veniturile bugetului local la capitolul cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, conform clasificației bugetare 042A01, diminuându-se cu aceeași sumă veniturile
bugetului local din impozitul pe clădiri, conform clasificației bugetare 042A01;
d)-se diminuează cu suma de 293.000 lei veniturile bugetului local la capitolul sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel localităților, conform clasificației bugetare 112A02,
diminuându-se cu aceeași sumă cheltuielile bugetului local, din care cu 143.000 lei în capitolul 682A0502100101salarii de bază asistenți personali și cu 150.000 lei în capitolul 680502570201-indemnizații lunare.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciul financiar-contabil din
subordine, care va opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului orașului.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

Fănel George CHIRIŢĂ
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018.
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 Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.227/10.12.2018 s-a rectificat repartizării pe unități administrativ
teritoriale a fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Brăila, reprezentând cota de 17,25% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018, iar orașului Ianca i-a fost alocată suplimentar suma de 180 mii
lei;
Apoi, Decizia nr.16/10.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, s-a modificat redistribuirea pe
unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivel localităților în anul 2018, iar orașului Ianca i s-au diminuat cu suma de 293 miile fondurile alocate
pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Aici trebuie spus că diminuarea s-a făcut cu scopul
de a se încadra în cota de 90% care trebuie asigurată de la bugetul de stat, așa cum se prevede la art.40 alin.(1) Legea
nr.448/2006-republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, deoarece fondurile
alocate inițial depășeau această cotă;
Având în vedere dispoziţiile art.26 din O.U.G. nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
respectiv ale art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
precum și raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de rectificare a bugetului local;
De asemenea, ținând cont și de prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată, în regim de urgență.
Vă mulțumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 12 decembrie 2018 și
publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
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Nr.22417/12.12.2018
ANUNȚ
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(13)
din Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, coroborate cu
prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Ianca din data de 20
decembrie 2018, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, va fi supus spre dezbatere și aprobare în
regim de urgență: Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului și a
Caietului de sarcini ale serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;
Totuși, persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la acest proiect de hotărâre, la secretarul orașului Ianca, din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la
registratura instituției, până pe data de 18 decembrie 2018, ora 1500;
Redăm în continuare conținutul proiectului de hotărâre și al referatului de aprobare:
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.89
din 20 decembrie 2018
privind: modificarea și completarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale serviciului public de salubrizare aflat
în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.614401/06.12.2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice, prin care se solicită transmiterea până la data de 20.12.2018 a hotărârii de modificare a hotărârii de dare în
administrare a serviciului public de salubrizare, în sensul prevederilor art.17 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.211/2011
privind regimul deşeurilor, astfel cum a fost modificată și completată prin O.U.G.nr.74/2018;
►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată, cu
modificările ulterioare, coroborate dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.h)-j) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.II din Ordinul nr.520/2018 al Președintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.82/ 2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
►prevederile pct.2.2 din Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul
nr.111/2007 al Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
►prevederile art.1 alin.(5) și art.129 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat
prin Ordinul nr.82/2015 al Președintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, cu modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei de
specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
Văzând dispozițiile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) lit.c) 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.I.-(1) Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/2015, la capitolul ‹‹Obiectul caietului de sarcini››, după art.8 se introduce
un nou articol, art.9, care va avea următorul cuprins:
„Art.9 (1) Autoritatea administraţiei publice locale Ianca are următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum
50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin
din gospodării;
c) să includă în caietul de sarcini specific serviciului public de salubrizare desfășurat în aria administrativ-teritorială
a orașului Ianca, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr. 101/2006- republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate în gestionarea
deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.a);
d) să stabilească şi să includă în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului de salubrizare, indicatori de
performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în
anexa nr.7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi
pentru nerealizarea lor;
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic
‹‹plăteşte pentru cât arunci››, (SISTEM PAYT) bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: volumul deșeurilor
colectate, frecvenţă de colectare, greutatea deșeurilor precum și punerea la dispoziția utilizatorilor a sacilor de
colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
cele prevăzute la lit. a), şi sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător
cele două fluxuri de deşeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor
prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru
cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în contracte.”
(2) Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare, completat și actualizat potrivit alin.(1), este prevăzut în
Anexa nr.1.
Art.II.-(1) Regulamentul serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1.-la art.82 alin.(3), lit.b), se modifică și va avea următorul cuprins:
„b)-spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe
aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate”;
2.-la art.82 alin.(5), lit.d) și e), se modifică și vor avea următorul cuprins:
„d)-reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pentru spaţiile comune
închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice
documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale”;
”e)-persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/ locatari,
pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al
asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei
publice locale”;
3.-la art.84 alin.(1), lit.a) și b), se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin aplicarea de
tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari”;
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe
insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate”;
4.-la anexa nr.2-indicatorii de performanță, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul
cuprins:
„3.-Indicatori de performanță minimali privind colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic
și sticlă din deșeurile municipale.

Activitatea serviciului
de
salubrizare

Colectarea separată a
deșeurilor municipale
prevăzute la art.17
alin.(1) lit.a) din Legea
211/2011 privind
regimul deșeurilor.

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a
indicatorului

40% pentru 2019
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din
50% pentru 2020
deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din
60% pentru 2021
cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și
70% începând cu
sticlă din deșeurile municipale.
2022
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea
acceptată într-un an calendaristic de către punctele de sortare.
Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și
sticlă din deșeurile municipale se calculează prin determinări de
compoziție efectuate de Direcția Serviciilor Publice, sau, în lipsa
acestora, se estimează la 33%

(2) Regulamentul serviciului public de salubrizare, modificat și completat potrivit alin.(1), este prevăzut în Anexa
nr.2.
Art.III.-Se stabilește în sarcina Direcției Serviciilor Publice penalitatea de a suporta contribuția pentru economia
circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare
indicatorilor de performanță din prezentul regulament.”
Art.IV.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Serviciilor Publice din subordinea
consiliului local, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul Ianca.
Art.V.-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.VI.-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PROPUS DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC
Dorina PREDESCU

Fănel George CHIRIŢĂ

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: modificarea și completarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale serviciului
public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa după cum vă informam și la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de operare distincte
și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare, prin O.U.G.nr.74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
pe lângă faptul că s-a introdus așazisa contribuţie pentru economia circulară de la 1 ianuarie 2019, s-a mai
stabilit și obligația în sarcina autorităților deliberative de a actualiza Regulamentul și Caietul de sarcini ale
serviciului public de salubrizare;
O să constatați, din Raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice, că modificările și completările la
Regulamentul și Caietul de sarcini vizează, în principal, angajamentele luate de țara noastră la Comisia
Europeană privind cantitatea de deșeuri municipale colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală
generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, de 40% pentru anul 2019, 50%
pentru anul 2020, 60% pentru anul 2021 și de 70% începând cu anul 2022, dar și alte obligații, printre care:

-atingerea, până la data de 31 decembrie 2020, unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de
minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind
din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin din gospodării;
-implementarea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a instrumentului economic ‹‹plăteşte pentru cât
arunci››, (SISTEM PAYT), bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: volumul deșeurilor colectate,
frecvenţă de colectare, greutatea deșeurilor precum și punerea la dispoziția utilizatorilor a sacilor de colectare
personalizaţi;
-stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife
distincte pentru gestionarea deşeurilor, precum şi sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului
nu separă în mod corespunzător fluxurile de deşeuri;
Acum, ținând cont de prevederile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea
hotărârii în forma prezentată, în regim de urgență.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTĂ: prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 12 decembrie 2018 și
publicat pe pagina proprie de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local;

