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COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.306 PRIMAPRIMA
din 05 iunie 2020

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9
iunie 2020.

PRIMĂRIA
Primarul oraşului Ianca, judeţul
Brăila; ORAŞULUI IANCA
Având în vedere:
►finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări rest de executat
la obiectivul ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, coroborată cu necesitatea accesării
cu celeritate a fondurilor de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor la lucrările executate până
la data de 31 mai 2020, precum și în continuare până la finalizarea acestora;
►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, cu modificările și completările ulterioare;
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, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9
iunie 2020, ora 900, care se va organiza și desfășura în format electronic, având următorul proiect
al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului
2020, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul
Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică;
-iniţiator: primar; -raport: compartimentul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă;
-aviz: comisia de specialitate nr.2
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin
aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-(1) Președintele comisiei de specialitate nr.2 va organiza și desfășura ședința pentru avizarea
proiectului de hotărâre până pe data de 9 iunie 2020 ora 830.
(2) În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic pentru adoptarea hotărârii
consiliului local, prin grija secretarului general al orașului se va transmite tuturor consilierilor locali
modelul scris al buletinului de vot..
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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