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D I S P O Z I Ţ I A Nr.307
din 15 iunie 2020
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 iunie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016-cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 iunie 2020ora 1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali și invitaților,
cu portul obligatoriu al măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și
ocuparea locurilor în sală, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al
orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru
amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de apă Ianca-Șuțești;
- iniţiator: primar;
- aviz: comisia de specialitate nr.1;
- rapoarte: serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil;
2.-Diverse.
Art.2.-(1) Consilierii locali și alte persoane interesate pot depune amendamente la proiectul de
hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 24.06.2020, ora 1600.
(2) Proiectul de hotărâre și celelalte materiale aferente vor fi transmise în format electronic.
Art.3.-Comisia de specialitate nr.1 este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris
pe ordinea de zi pe data de 23 iunie 2020-ora 1500 la sediul Consiliului Local.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare în
Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al orașului Ianca.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.55
din 25 iunie 2020
privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
consiliul local, Companiei de
Utilități Publice
‹‹Dunărea›› IANCA
Brăila pentru amplasarea Stației de
Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de apă Ianca-Șuțești.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iunie
2020;
Având în vedere:
►adresa nr.5098/12.03.2020 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila prin care
se solicită punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață
de 100 mp pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de
apă Ianca-Șuțești;
►faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator
Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor
consiliilor locale și asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, i se conferă dreptul de
a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al localităților asociate;
►referatul de aprobare al primarului, rapoartele serviciilor de urbanism și financiar-contabil,
precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.108 lit.d), art.129 alin.(2) lit.c), alin.(4) lit.f)-g),
alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349351 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 100 mp din
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei
publice de apă Ianca-Șuțești.
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(2) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință curți-construcții extravilan, făcând
parte din suprafața scoasă din circuitul agricol la data înființării Depozitului de compost, limitrof
Drumului Județean 221 Ianca-Șuțești, situat în Tarlaua 17-Parcela 60/1 cu Numărul Cadastral
Provizoriu 4116, înscris în Cartea Funciară nr.77739, fiind identificat prin planul de situație
anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul este evidențiat la poziția nr.229 din Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public al orașului, atestat prin H.G.nr.813/2011, cu o valoare actualizată de 13.963,61 lei.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească terenul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b)-să prezinte anual consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică
desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra modului de folosință a terenului;
d)-să nu modifice terenul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie terenul în starea în care l-a primit şi liber de
orice sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul
de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre publicare
în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului 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.55/25.06.2020
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public
al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea››
Brăila pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de
apă Ianca-Șuțești.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin adresa nr.5098/12.03.2020, Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila ne-a
solicitat punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață
de 100 mp pentru amplasarea Stației de Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de
apă Ianca-Șuțești, motivată de necesitatea creșterii presiunii pe rețelele utilizatorilor;
Faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator
Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor
consiliilor locale și asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, îi conferă dreptul de a
primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al orașului nostru, ca asociat și
acționar al Companiei;
Așa cum v-am informat și cu ocazia adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.84/2019, când
le-am pus la dispoziție un teren cu aceeași suprafață pentru amplasarea Stației de Pompare
Ape Uzate aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta U.M. Ianca,
temeiul legal îl reprezintă art.87 alin.(5), art.108 lit.d), art.129 alin.(2) lit.c), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6)
lit.a) și alin.(7) lit.n), art.297 alin.(1) lit.d) și art.349-351 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

