ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Nr.18639/15.10.2019
A N U N FUNCIAR
Ț
COMISIA LOCALĂ DE FOND
PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 noiembrie 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse
spre dezbatere și aprobare:
1.-Proiectul de hotărâre nr.82 privind aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului de
persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca;
2.-Regulamentul de organizare şi efectuare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul
administrativ al orașului Ianca;
3.-Taxele pentru eliberarea, vizarea, înlocuirea sau prelungirea autorizaţiilor de transport şi autorizaţiilor taxi;
4.-Caietul de sarcini al serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul oraşului Ianca;
5.-Modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în regim de taxi;
6.-Stabilirea numărului maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim de taxi;
7.-Aprobarea tarifului de distanţă maximal de zi, pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi.
8.-Proiectul de hotărâre nr.83 privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul
Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen;
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste documente,
la secretarul orașului Ianca din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura instituției, până pe data de 25
noiembrie 2019, ora 1500;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate la sediul consiliului local:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.82
din 28 noiembrie 2019
privind: aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim
de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►inexistența la această dată în orașul Ianca a unui serviciu public de transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim
de taxi, coroborată cu solicitarea recentă și expresă a unei societăți comerciale din oraș să desfășoare această activitate,
fiind înregistrată la registrul comerțului cu activitatea unică de transporturi cu taxiuri-cod CAEN 4932;
►referatul de aprobare al primarului, raportul managerului de transport din cadrul primăriei-compartimentul autorizare
transport în regim de taxi;
►avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local, pentru administrarea patrimoniului,
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, respectiv pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de
disciplină;
►faptul că a fost îndeplinită procedura de publicitate prevăzută la art.7 din Legea transparenței decizionale în
administraţia publică nr.52/2003-republicată, în sensul că anunțul cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al
primarului, precum și regulamentul, taxele, caietul de sarcini și contractul de delegare ale serviciului public de transport local
în regim de taxi au fost publicate pe pagina proprie de internet și afișate la sediul consiliului local pe data 15.10.2019;
În conformitate cu;
►dispoziţiile art.3 alin.(1), art.11 alin.(7), art.13, art.14, art.141, art.142, art.143, art.31, art.35 și art. 49 din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.4, art.6, art.11 alin.(1)-(3), art.12, art.15 alin.(2), art.17 alin.(1) lit.a), art.30 și art.32 din Normele
metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative
nr.356/2007;
►dispoziţiile art.9 alin.(2) și art.13 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.243/2007;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.c) și f), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.g)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de
taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca, potrivit anexei nr.1.
Art.2.-Se aprobă taxele pentru eliberarea, vizarea, înlocuirea sau prelungirea autorizaţiilor de transport şi autorizaţiilor
taxi, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul oraşului Ianca,
potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în regim de taxi, potrivit
anexei nr.4.
Art.5.-Se stabileşte ca numărul maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim de taxi să fie de 11, pentru
o perioada de 5 ani.
Art.6.-(1) Se aprobă tariful de distanţă maximal de zi, pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi, la nivelul de 2,8 lei/km, inclusiv TVA.
(2) Tariful de distanţă maximal de noapte nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă maximal
de zi, dar nu inferior acestuia.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și managerul de transport din cadrul
aparatului de specialitate.
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija
secretarului general.
Art.9.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim
de taxi pe teritoriul administrativ 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 comisiilor 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 cererea nr.18191/01.10.2019, domnul Antonescu Vasilică Alin a solicitat eliberarea autorizației de transport în regim
de taxi pe raza orașului Ianca, înființând în acest scop o societate cu activitate unică, aceea de transporturi cu taxiuri-Cod
CAEN 4932;
Dat fiind faptul că până la această dată nu am mai avut o astfel de solicitare, am parcurs întreaga legislație în domeniu
și am constatat că, pentru a fi în măsură să eliberăm autorizații de transport în regim de taxi, trebuie mai întâi să obținem
noi licențierea de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, după o
procedură relativ simplă stabilită prin Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de
transport public local, aprobat prin Ordinului Președintelui ANRSC nr.207/2007;
Evident că această activitate intră și ea sub controlul și coordonarea autorităților administrației publice locale, iar pentru
aceasta este suficientă licențierea unui compartiment din cadrul primăriei. Pentru că desfășurăm de atâta timp transportul
elevilor pe teritoriul administrativ al orașului, am fost nevoiți de altă legislație să-l atestăm pe domnul ing. Deacu DanielConstantin ca manager de transport, iar această atestare va fi acum extrem de utilă și pentru obținerea licenței despre care
am făcut vorbire.
Pentru aceasta însă mai trebuie să aprobăm și o documentație privind organizarea și executarea acestui serviciu public
de interes local, care este diferită de cea a serviciului public de transport local, și anume: regulamentul de organizare şi
executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport,
caietul de sarcini, contractul de delegare a gestiunii, numărul maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim
de taxi și tariful de distanţă maximal unic. Detalii regăsiți în raportul managerului de transport.
Prin urmare, având în vedere că această activitate aduce sigur plus valoare orașului nostru, nu putem decât să o
sprijinim, iar primul pas este chiar aprobarea acestei documentații.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.83
din 28 noiembrie 2019
privind: prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat
cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►cererea nr.18186/01.10.2019 a doamnei Albișor Carmen-în calitate de titular al Cabinetului Medical Individual
Dr.Albișor Carmen, prin care se solicită prelungirea cu încă 1 an a perioadei de concesiune a spațiului medical în care își
desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, care face obiectul Contractului de concesiune
nr.10494/29.12.2004;
►dispoziţiile art.14 alin.(2) și alin.(7) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 alin.(1), art.3 alin.(2) lit.c), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
►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.129 alin.(1), alin.(2) lit.c)-d), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă prelungirea perioadei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de familie, situat în orașul
Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, înscris în Cartea Funciară nr.70469, care face obiectul Contractului de concesiune
nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen, până la data de 31 decembrie 2020.
(2) Redevența datorată pentru utilizarea spațiului se menține la nivelul de 1,5 euro/mp/an, urmând a fi actualizată anual
cu rata inflației comunicată de Direcția Regională de Statistică Brăila, prima indexare fiind în anul 2020 cu inflația din anul
2019.
Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea pct.3.1 din Contractul
de concesiune nr.10494/29.12.2004.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU

Fănel George CHIRIŢĂ
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat
cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen.
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 cererea nr.18186/01.10.2019 doamna Albișor Carmen a solicitat, în calitate de titular al Cabinetului Medical
Individual Dr.Albișor Carmen, prelungirea cu încă 1 an a perioadei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de
familie în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, care face obiectul Contractului
de concesiune nr.10494/29.12.2004;
Solicitarea se întemeiază pe:
1.-dispoziţiile art.14 alin.(2) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

„Art.14.-(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent
pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor
medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.”
2.-dispoziţiile art.2 alin.(1), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
„Art.2.-(1) Concesionarea imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului
nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1 alin. (1), se face fără licitaţie publică.”
„Art.4.-Concesionarea spaţiilor se face în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de concesionar. Modul de calcul al
redevenţei se stabileşte de către concedent, iar valoarea redevenţei se negociază cu concesionarul şi va fi de 1 euro/ m 2/an
în primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub
care redevenţa nu poate fi acceptată.”
„Art.5.-(1) Durata concesiunii se stabileşte de către părţi, nu poate fi mai mică de 15 ani şi nu poate depăşi durata prevăzută
de actele normative în vigoare.”
Așa cum spuneam și la ședința anterioară, când a fost adoptată o hotărâre similară în cazul CMI Dr.Balaș Cristian, dată
fiind importanța socială deosebită a activității desfășurate în acest spațiu fiind, repet, un privilegiu că încă mai avem atâția
medici de familie în orașul nostru, am propus și de această dată menținerea redevenței la nivelul stabilit prin
H.C.L.nr.98/17.12.2009, respectiv de 1,5 euro/mp/an, dar care să fie indexată totuși anual cu rata inflației,
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTE: 1.-Anexele nr.1-4 la Proiectul de Hotărâre nr.82 pot fi consultate la sediul Consiliului Local, etajul 1, camera 3;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 15 octombrie 2019 și publicat pe pagina proprie
de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Nr.19185/05.11.2019
A N U N FUNCIAR
Ț
COMISIA LOCALĂ DE FOND
PRIMAPRIMA
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003republicată, privind transparența decizională în administrația publică, aduc la cunoștința publicului că la ședința ordinară a
Consiliului local al orașului Ianca din data de 28 noiembrie 2019, ora 1500, care va avea loc la Casa de cultură, vor fi supuse
spre dezbatere și aprobare:
1.-Proiectul de hotărâre nr.84 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 Pompare Ape Uzate,
aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta U.M. Ianca;
2.-Proiectul de hotărâre nr.85 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare
DC 35 Berlești-Limită hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică;
3.-Proiectul de hotărâre nr.86 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca;
4.-Proiectul de hotărâre nr.87 privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul
Brăila›› și a cheltuielilor aferent.
Persoanele sau organizaţiile interesate pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste documente,
la secretarul orașului Ianca din sediul Consiliului Local, et.1, camera 3, sau la registratura instituției, până pe data de 27
noiembrie 2019, ora 1500;
Prezentăm în continuare proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului, cu precizarea că celelalte
documente aferente pot fi consultate la sediul consiliului local:

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.84
din 28 noiembrie 2019
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 Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare
extinse în zona locuințelor din fosta U.M. Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.31885/29.10.2019 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 Pompare
Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca;
►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, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.g),
art.196 alin.(1) lit.a) și art.297 alin.(1) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;
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 Pompare Ape
Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință arabil intravilan, este limitrof străzii Aviatorilor din orașul Ianca,
înscris în Cartea Funciară nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546, fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Terenul se atribuie în folosință gratuită pe perioada de funcționare a stației de pompare a apelor uzate, este limitrof
străzii Aviatorilor din orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546, fiind identificat prin
planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul 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 bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul 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 de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet 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, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
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 Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de
canalizare extinse în zona locuințelor din fosta U.M. 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 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:
După cum știți, în acest an au fost finalizate în mare parte lucrările de extindere a rețelei publice de canalizare către
blocurile de locuințe din incinta fostei Unități Militare Ianca, investiția fiind realizată exclusiv din fondurile Companiei de
Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, fără
niciun fel de contribuție din partea bugetului local;
Acum, pentru ca noua rețea de canalizare să devină funcțională, trebuie amplasată o stație de pompare a apelor uzate
către stația de epurare din orașul Făurei, pentru că pe acest principiu s-a realizat noul sistem de canalizare din oraș, și nu
pe cel gravitațional cum a funcționat vechiul sistem;
În acest context, prin adresa nr.31885/29.10.2019, Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila a solicitat punerea
la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață de 100 mp, limitrof străzii Aviatorilor de la
intrarea în incinta fostei U.M. Ianca. Aceasta a fost soluția tehnică propusă și preferată de proiectant celei de a amplasa
stația în incinta unității, pentru că în acest din urmă caz ar fi fost necesar avizul Ministerului Apărării Naționale, iar rigorile și
încetineala proverbială ale acestuia ar fi întârziat cu mult punerea în funcțiune a rețelei de canalizare;
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 prevede art.129 alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n) și
art.297 alin.(1) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.85
din 28 noiembrie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar
U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:

►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 BerleștiLimita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;
►Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar U.A.T.Oraș Ianca››, întocmiți la faza studiului de fezabilitate;
►finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări pentru obiectivul în cauză, care fac aplicabile prevederile
art.10 alin.(4)-lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, pentru
obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform Devizului General care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul contractat al obiectivului de investiții este de 1.730.442,54 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care
1.650.491,21 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.
(3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiar contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet 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.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar
U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea
comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată
prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa cum v-am mai informat în luna mai, când am aprobat indicatorii tehnico economici aici acestui obiectiv la faza
studiului de fezabilitate și a documentației de atribuire a contractului, în anul 2017 am finalizat prima parte a lucrărilor de
modernizare a segmentului din drumul comunal cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, constând în
realizarea infrastructurii/fundației și a rigolelor, până la faza de finisare și asfaltare.
Acest segment de drum nu a fost cuprins în proiectul mare de asfaltare cu fonduri nerambursabile a DC 35 PerișoruBerlești, astfel că am fost nevoiți să începem modernizarea lui cu fonduri proprii, iar în acest an a fost cuprins pentru
asfaltare în Programul investiţiilor publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, la poziția nr.6 din Anexa
nr.3a, cu termen de finalizare 31.12.2019;
Dat fiind faptul că această ultimă parte a lucrărilor de modernizare a drumului comunal este și cea mai costisitoare, lam cuprins în programul de investiții astfel că, între timp, am realizat și asocierea cu Consiliul Județean Brăila pentru a
participa la finanțarea lucrărilor acestui obiectiv, cu suma maximă prevăzută în Regulamentul de asocieri din acest an,
aprobat prin H.C.J. Nr.40/2019, respectiv de 800.000 lei;
Acum, așa cum prevede art.10 alin.(4)-lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice, după finalizarea licitației publice trebuie aprobat din nou Devizul General al obiectivului
de investiții, pe care îl anexăm spre edificare;
Înainte de licitație valoarea totală a lucrărilor era de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care
1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezenta C+M, iar acum valoarea totală a lucrărilor este de
1.730.442,54 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care 1.650.491,21 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă
C+M. Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.86
din 28 noiembrie 2019
privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local al Orașului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►referatul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, privind necesitatea
redistribuirii unor fonduri din secțiunea de funcționare în vederea asigurării finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii până
la finele anului în curs, precum și pentru plata în totalitate a restanțelor la taxa pe valoarea adăugată către bugetul de stat;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.c) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.29/11.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
Direcției Serviciilor Publice, ca parte componentă a bugetului oraşului Ianca pe anul în curs;
►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Serviciilor Publice pe anul în curs, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.29/11.04.2019, se rectifică la secțiunea de funcționare după cum urmează:
►se diminuează cu suma de 95.000 lei cheltuielile de personal și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile materiale
pentru întreținerea utilajelor din doare, a celor privind depozitarea deșeurilor menajere, precum și pentru plata sumelor
restante la taxa pe valoarea adăugată către bugetul de stat.
(2) Bugetul Direcției Serviciilor Publice rectificat potrivit alin.(1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcției Serviciilor Publice și serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor opera rectificările în bugetul Direcției și al
orașului Ianca 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 general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind:
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției 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:
Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, bugetul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local Ianca se aprobă sau se rectifică în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În cazul de față, directorul Direcţiei Serviciilor Publice a propus diminuarea cheltuieli de personal din Titlul I cu suma de
95 000 lei, față de prevederile inițiale în care au fost prognozate și plăți parțiale aferente salariilor lunii decembrie în cursul
acestui și nu în ianuarie 2020 cum ar fi fost normal;
Pentru că în acest an s-au confruntat cu numeroase și serioase probleme în privința parcului auto destul de învechit, în
sensul că au avut foarte multe defecțiuni la aceste mașini și utilaje, toate acestea au condus la creșterea volumului de
cheltuieli materiale, pe fondul unor încasări mai reduse a veniturilor decât cele prognozate;
Din aceste considerente se propune redistribuirea acelei sume de 95 mii lei la Titlul II 20 – bunuri și servicii pentru
finanțarea acelor cheltuieli de care am amintit mai sus, dar și plata sumelor restante la taxa pe valoarea adăugată către
bugetul de stat. Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc!
PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.87
din 28 noiembrie 2019
privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►Scrisoarea nr.33402/04.11.2019-Solicitarea 3 a Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, prin care s-a solicitat
completarea dosarului de finanțare cu hotărârea consiliului local pentru aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și a contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului
de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;
►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș
Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;
►Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Studiului de fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
promovat cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul
anului 2019, pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, precum și
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› cod SMIS 130537, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Proiecte de investiții 4e, Obiectiv
specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/
2019/3/3.2/4/2.-Regiuni.
Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› în cuantum
de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 139.349,00 lei pentru finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile
ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, precum și contribuția proprie de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 458.011,50 lei.
(2) Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care pot apărea pe perioada derulării
proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, în vederea implementării acestuia în condiții
optime.
(3) Se vor asigura de asemenea toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiar contabil.
Art.5.-Se împuternicește domnul primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele și pe seama orașului Ianca,
contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet 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.
INIȚIAT DE PRIMAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Fănel George CHIRIŢĂ
Dorina PREDESCU
REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a cheltuielilor
aferente.
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea
comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată
prin documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum și de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism, unde s-a instituit obligația în sarcina autorităților administrației publice locale de
a elabora/actualiza Planurile de Mobilitate Urbană la nivelul localităților, ca document necesar în promovarea proiectelor de
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare;
Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială
periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic general (P.U.G.) şi constituie instrumentul de planificare strategică teritorială
prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor;
Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor şi a relaţiei între acestea,
diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto-velo, pietonal) din punct de
vedere social, economic şi de mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;
În fine, Planul de mobilitate urbană are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în raport cu nevoile şi priorităţile de
dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective:
a)-îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;
b)-reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de
energie pentru activităţile de transport;
c)-asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor metropolitane/periurbane;
d)-asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;
e)-asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;
Prin urmare, conștienți de utilitatea acestui document, prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/ 28.09.2017 s-a aprobat
Planul de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document care ne-a permis ulterior să promovăm proiectul
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3
- Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
După care, pentru același proiect, prin Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 s-au mai aprobat Studiul de
oportunitate, Studiul de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici, aceștia din urmă fiind actualizași la nivelul anului 2019
prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/ 31.01.2019.
Acum, deși pare un non-sens după ce au fost adoptate hotărârile precizate anterior, prin Scrisoarea nr.33402/
04.11.2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a mai solicitat completarea dosarului, printre alte documente, cu
hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și
a contribuției proprii la cofinanțarea lui, pentru că au constat de abia acum că așa prevede Ghidul apelului de proiecte
POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni!
Detaliile proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› le regăsiți raportul compartimentului
de proiecte, de unde mai puteți constata că:
a)-valoarea totală a proiectului este de 23.039.923,06 lei-inclusiv TVA, din care:
b)-suma de 139.349,00 lei reprezintă contribuția orașului Ianca pentru finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile;
c)-suma de 458.011,50 lei reprezintă cofinanțarea proprie în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
Acesta este contextul promovării acestei hotărâri, motiv pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea ei în forma
prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

NOTE: 1.-Anexele nr.1-4 la Proiectul de Hotărâre nr.82 pot fi consultate la sediul Consiliului Local, etajul 1, camera 3;
2.-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 15 octombrie 2019 și publicat pe pagina proprie
de internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-Anunțuri Proiecte de Hotărâri;

