ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A Nr.473
din 2 noiembrie 2020
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 12
noiembrie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
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.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 12
noiembrie 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 nr.79 privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3;
2.-Proiect de hotărâre nr.80 privind aprobarea documentației de valorificare a materialului
lemnos din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Ianca, precum și a lucrărilor care
trebuie efectuate în anul 2020 potrivit amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 20152024;
-iniţiator: primar; - avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; - raport: serviciul financiar contabil;
3.-Proiect de hotărâre nr.81 privind prelungirea duratei de concesiune a imobilului situat
în satul Târlele Filiu, format din magazie și teren aferent aparținând domeniului privat
administrat de consiliul local, care face obiectul Contractului nr.91/15.12.2010 încheiat cu
doamna Ungureanu Virginia;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism;
4.-Proiect de hotărâre nr.82 privind aprobarea tarifelor de închiriere a sălii de sport din
cadrul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: serviciul financiar-contabil;
5.-Proiect de hotărâre nr.83 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: serviciul financiar contabil;
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6.-Proiect de hotărâre nr.84 privind aprobarea proiectului „Investiții de răspuns la
pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea
desfășurării activităților școlare″, precum și validarea cheltuielilor aferente acestuia aprobate
prin Dispoziția primarului nr.462/30.10.2020;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: compartimentul de proiecte;
7.-Proiect de hotărâre nr.85 privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului
Asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, precum și acordarea acestuia a unui mandat
special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației proiectele de hotărâri din
competența acesteia;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3; - raport: A.D.I. Dunărea Brăila;
8.-Proiect de hotărâre nr.86 privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului
Asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Dunărea Brăila, precum și acordarea acestuia a unui
mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației proiectele de hotărâri din
competența acesteia;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3; - raport: A.D.I. ECO-Dunărea Brăila;
9.-Proiect de hotărâre nr.87 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în
consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în
comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari
din mandatul 2020-2024;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3; - rapoarte: unitățile de învățământ;
10.-Proiect de hotărâre nr.88 pentru aprobarea acordului de cooperare între Orașul Ianca
și Orașul Făurei, în scopul realizării obiectivului de investiții «Extindere spațiu de primiri
urgențe cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca»;
-iniţiator: primar; - avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; - raport: serviciul financiar-contabil;
11.-Diverse
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele 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 pe data de
10.11.2020, ora 1200.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele, pentru
avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, pe data de 10 noiembrie 2020-ora
1500 la sediul Consiliului Local.
Art.5.-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.
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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D I S P O Z I Ţ I A Nr.489

COMISIA LOCALĂ
FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA
dinDE
19 noiembrie
2020
privind: redistribuirea unei sume în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Teoretic «Constantin
Angelescu» în vederea finanțării obiectivului «Achiziționare arzător centrală termică la Școala cu 16 clase».
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Având în vedere:
►adresa nr.6406/18.11.2020 a Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca prin care se
solicită completarea listei de investiții și dotări pe anul în curs cu obiectivul nou «Achiziționare arzător
centrală termică la Școala cu 16 clase», precum și aprobarea redistribuirii și utilizării unei sume, rămasă
disponibilă ca urmare a economiilor realizate în urma licitației publice la un alt obiectiv de investiții aprobat
la începutul anului, în scopul finanțării noului obiectiv în cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli;
►referatul de necesitate nr.6399/18.11.2020 al administratorului de patrimoniu din cadrul Liceului
Teoretic «Constantin Angelescu», potrivit căruia s-a defectat arzătorul de la cazanul centralei termice al
clădirii Școlii cu 16 clase din structura Liceului, astfel că acum în sezonul rece a devenit o urgentă
achiziționarea unui arzător nou pentru repunerea în funcțiune a sistemului de încălzire;
►dispoziţiile art.25 din H.C.L.nr.9/14.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs, potrivit
cărora în intervalul dintre şedinţele consiliului local primarul, în calitate de ordonator principal de credite, a
fost împuternicit să repartizeze/utilizeze prin dispoziție veniturile/cheltuielile aprobate în cadrul aceluiași
capitol bugetar, cu obligația prezentării modificărilor spre validare în proxima ședință a consiliului local;
►dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-(1) Se aprobă redistribuirea și utilizarea sumei de 16.500 lei, rămasă disponibilă ca urmare a
economiilor realizate la obiectivul «Achiziționare și montaj paratrăsnet clădire Liceu», în scopul finanțării
noului obiectiv «Achiziționare arzător centrală termică la Școala cu 16 clase» în cadrul aceluiași Titlu 71active nefinanciare, articol și alineat 71.01.30-alte active fixe din bugetul Liceului Teoretic «Constantin
Angelescu» din orașul Ianca.
(2) Pe data prezentei dispoziții se completează corespunzător Lista principalelor obiective de investiții și
dotări prevăzută în Anexa 3 la H.C.L.nr.9/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul în curs.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează şeful serviciului financiar contabil
din aparatul propriu și directorul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», prin serviciul de specialitate.
Art.3.-Redistribuirea/utilizarea sumei potrivit prevederilor art.1, va fi supusă validării consiliului local la
şedinţa ordinară a acestuia din data de 17 decembrie 2020.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă 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

