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D I S P O Z I Ţ I A Nr.262
din 15 aprilie 2020
pentru: convocarea Consiliului Local Ianca în şedinţă ordinară pe data de 23 aprilie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, prevăzute în Anexa nr.1 la Decretul
Președintelui României nr.240/14.04.2020 pentru prelungirea cu 30 de zile a stării de urgență pe
teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/16.03.2020, potrivit cărora autoritățile administrației
publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;
►necesitatea indexării impozitelor și taxelor locale, ca obligație prevăzută de Codul Fiscal cu
termen limită luna aprilie a anului curent pentru anul următor, necesitatea soluționării unor cereri
pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuințe, precum și necesitatea accesării
fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea 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››;
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.57/2019privind 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 23 aprilie
2020, ora 1500 , care se va organiza și desfășura în format electronic, având următorul proiect
al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în cinci loturi a terenului intravilan în
suprafață de 1.550 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Câmpului-T44/5-P34/2, înscris în Cartea Funciară nr.74062, precum și organizarea licitației
publice în vederea concesionării acestora pentru construirea de locuințe;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
2.-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/ 04.03.2020
privind asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, în
vederea cofinanțării 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››;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;

3.-Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din
anul fiscal anterior, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul
2021;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: serviciul financiar-contabil;
4.-Diverse.
Art.2.-(1) Având în vedere Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind
prelungirea cu 30 de zile a stării de urgență pe teritoriul României, instituită prin Decretul
nr.195/16.03.2020, 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 și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 22.04.2020, ora 1600,
în format electronic pe adresa alexandrusterian2010@yahoo.com sau pe adresa
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 21 aprilie 2020-inclusiv, într-o formă pusă de comun
acord cu membrii comisiilor care să evite contactul direct.
(2) În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic, atât în cadrul comisiilor de
specialitate pentru emiterea avizelor, cât și în ziua plenului ședinței pentru adoptarea hotărârilor
consiliului local, prin grija secretarului general al orașului se va transmite în format electronic tuturor
consilierilor locali modelul scris de exercitare a votului.
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.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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