
D I S P O Z I Ţ I A Nr.211
din 28 februarie 2020

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 4
martie 2020.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►necesitatea accesării fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila pentru finalizarea

lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904,
în vederea realizării unui așezământ cultural în satul Plopu››, obiectiv cuprins la poziția 1 din Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Local nr.9/14.02.2020 privind aprobarea Programului investiţiilor publice pe anul
în curs, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local-cu termen de finalizare 31 decembrie 2020;

►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale din
județ, în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2020;

►prevederile art.34 alin.(2) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) şi
alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 4
martie 2020, ora 1500, la Casa de cultură, având următoarea ordine de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul
Brăila prin Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui
așezământ cultural în satul Plopu››;

-iniţiator: primar; -rapoarte: serviciul de urbanism și financiar-contabil;
-avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2
Art.2.-(1) Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, rapoartele compartimentului de specialitate și

celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică.
(2) Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula și depune amendamente asupra

proiectului de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 03.03.2020, ora 1600.
Art.3.-Comisiile de specialitate nr.1 și 2 sunt convocate pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris

pe ordinea de zi pe data de 4 martie 2020, ora 14,30 la Casa de cultură.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet prin grija secretarului general.
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