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COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.449 PRIMAPRIMA
din 22 octombrie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 octombrie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►Ordinul Prefectului nr.427/22.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a
Consiliului local al orașului Ianca, județul Brăila;
►dispozițiile art.124 și art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) 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.-(1) Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 octombrie
2020-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 privind alegerea președintelui de ședință;
2.-Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, a denumirii şi componenței comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate;
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierului
independent de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de
bază.
Art.2.-Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului vor fi transmise consilierilor locali
prin aplicația https://web.whatsapp.com sau prin poșta electronică (e-mail), potrivit opțiunii consilierilor
locali comunicate din timp și în scris secretarului general al orașului.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 29.10.2020, ora 1200.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
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D I S P O Z I Ţ I A Nr.462
din 30 octombrie 2020
privind: aprobarea proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin
achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare″ promovat în cadrul
Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 4 - Creșterea gradului de utilizare a
Internetului, Operațiune POC - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, precum și a cheltuielilor
aferente proiectului.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►Referatul nr.18970/30.10.2020 al compartimentului pentru promovarea proiectelor cu
finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia pe data de
19.10.2020 a fost publicat Ghidul solicitantului în cadrul Programului Operaţional Competitivitate,
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Prioritatea de investiții 2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare,
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a
Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC-Secţiunea EEducație, Apel 2 de proiecte cu depunere începând cu data de 2.11.2020;
►faptul că depunerea cererilor de finanțare pentru acest proiect se face după principiul primul
venit-primul servit, iar depunerea cererii încă din prima zi ar avea șanse considerabile pentru a fi
aprobată, motiv pentru care se impune emiterea de îndată a dispoziției primarului pentru aprobarea
proiectului și a cheltuielilor aferente, urmând a fi validată la proxima ședință de lucru a noului consiliu
local care urmează se constituie în această perioadă;
►dispozițiile art.23, art.41, art.42, art.44 alin.(3) și (4) și art.82 alin.(1) din Legea finanțelor
publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind competența
ordonatorului principal de credite în privința execuției bugetului local și a proiectelor de investiții;
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În temeiul dispozițiile art.155 alin.(1) lit.c) 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 aprobă proiectul „Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin
achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare″ promovat în cadrul
Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 4 - Creșterea gradului de utilizare a
Internetului, Operațiune POC - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, precum și cheltuielile
aferente proiectului.
Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul
SARS-Cov-2 prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare″, în
cuantum de 3.152.514,57 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția proprie a Orașului Ianca la proiect în procent de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, precum și a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 113.050,29 lei, reprezentând
cofinanțarea și cheltuielile neeligibile ale proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu
coronavirusul SARS-Cov-2 prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților
școlare”.
Art.4.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2 prin achiziționarea de echipamente
IT în vederea desfășurării activităților școlare”, pentru implementarea proiectului în condiții optime,
se vor asigura din bugetul local al Orașului Ianca.
Art.5.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul Orașului Ianca să semneze
actele necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T.Oraș Ianca.
Art.6.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general, urmând a fi supusă
validării la proxima ședință de lucru a noului consiliu local constituit în urma alegerilor locale din data
de 27 septembrie 2020.
Art.7.-La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Dispoziția nr.448/22.10.2020 cu același
obiect de reglementare.
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