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D I S P O Z I Ţ I A Nr.519
din 7 decembrie 2020
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 17 decembrie
2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe
teritoriul României, începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
►Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de urgență nr.110/04.12.2020 privind
constatarea încadrării în limitele de incidență a cazurilor de Covid-19 pe ultimele 14 zile, în vederea
punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin H.G.nr.967/2020, potrivit căreia Orașul Ianca are o
incidență cumulată de 3,54/1.000 de locuitori, ceea ce impune interzicerea unor activități și anumite
restricții pe plan local;
►necesitatea soluționării unor cereri prin adoptarea hotărârilor consiliului local cu impact
economic, social și de mediu local, dar cu posibilitatea utilizării mijloacelor electronice de
comunicare pentru a respecta planul de continuitate la nivelul administrației publice locale;
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), art.35 alin.(2) și art.351 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu
modificările și completările aduse prin Hotărârea nr.44/26.03.2020;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 17 decembrie
2020-ora 1500, care se va organiza și desfășura în format electronic, având următorul proiect al
ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre nr.89 privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3;
2.-Proiect de hotărâre nr.90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului
local aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Amplasarea unei clădiri cu destinația rampă pentru
primirea și livrarea porcilor, amplasarea unei platforme betonate pentru silozuri, amplasarea unui
coridor tehnologic, amplasarea unei împrejmuiri de biosecuritate și termoizolarea fațadelor clădirilor
C1 și C4›› de către S.C.Olsuin S.R.L.Golești județul Vrancea, în U.A.T. Oraș Ianca, Satul Perișoruextravilan T.142, P.869/14-Lot.1/1.
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism;
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3.-Proiect de hotărâre nr.91 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului
local aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Amplasarea unei clădiri cu destinația rampă pentru
primirea și livrarea porcilor, amplasarea unei platforme betonate pentru silozuri, amplasarea unui
coridor tehnologic, amplasarea unei împrejmuiri de biosecuritate și termoizolarea fațadelor clădirilor
C1 și C4›› de către S.C.Olsuin S.R.L. Golești - județul Vrancea, în U.A.T. Oraș Ianca, Satul Perișoruextravilan T.142, P869/ 29+30, Lot.1 și Lot.2/1.
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism;
4.-Proiect de hotărâre nr.92 privind actualizarea numărului/cuantumului burselor care se acordă
din bugetul local în anul financiar 2020, respectiv semestrul I al anului școlar 2020-2021, elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
-iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - rapoarte: unitățile de învățământ;
5.-Proiect de hotărâre nr.93 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs.
-iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: serviciul financiar contabil;
6.-Proiect de hotărâre nr.94 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Alexandru STERIAN-Secretar
General U.A.T.Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2020;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3; - raport: responsabil resurse umane;
7.-Proiect de hotărâre nr.95 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social, în perioada 2021-2024;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3; - raport: direcția de asistență socială;
8.-Proiect de hotărâre nr.96 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; - avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; - raport: secretar general;
9.-Diverse.
Art.2.-(1) Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele serviciilor de
specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică,
precum și în aplicația https://web.whatsapp.com.
(2) Consilierii locali sau alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente la
proiectele de hotărâri până pe data de 14.12.2020, ora 1600, în format electronic pe adresa
secretarului general al orașului Ianca alexandrusterian2010@yahoo.com sau pe adresa instituției
primaria.ianca@yahoo.com.
Art.3.-(1) Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru
avizarea proiectelor de hotărâri până pe data de 15 decembrie 2020-inclusiv, într-o formă pusă de
comun acord cu membrii comisiilor, urmând ca avizele comisiilor să fi transmise secretarului general
până la data de 16 decembrie 2020, ora 1600.
(2) În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic, pentru adoptarea hotărârilor
consiliului local, prin grija secretarului general se va transmite în format electronic tuturor consilierilor
locali modelul buletinului de vot, precum și modalitatea de exercitare a votului.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor în drept şi publicată pe pagina proprie
de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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