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D I S P O Z I Ţ I A Nr.346
din 17.08.2021
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 august 2021.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 august
2021-ora 1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, 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 nr.54 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; rapoarte de specialitate: secretarul general
și șeful serviciului financiar contabil;
2.-Diverse.
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, raportul de specialitate și
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin
aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 23.08.2021, ora 1600.
Art.4.-Președintele comisiei de specialitate va organiza ședința pentru avizarea proiectului de
hotărâre înscris pe ordinea de zi, până la data de 24 august 2021-ora 1500.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina
proprie de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
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