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COMISIA LOCALĂ
PRIMAPRIMA
D I S DE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.55
din 20 ianuarie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 30 ianuarie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
►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;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 30 ianuarie 2020, ora
la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism;
2.-Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/06.01.2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; rapoarte: directorii unităților de învățământ, precum
și avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila;
4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație
al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-2020;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Directorul Liceului «Constantin Angelescu»;
5.-Proiect de hotărâre privind propunerea pentru calificativul la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în
anul 2019;
-iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1, 2 și 3; raport: compartiment resurse umane;
6.-Diverse.
Art.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 27.01.2020, ora 1600.
Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea
de zi pe data de 28 ianuarie 2020, ora 15,00 la sediul Consiliului Local.
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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