
D I S P O Z I Ţ I A Nr.335
din 03 iulie 2020

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

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.237 din 12.06.2020 privind

deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, finanțat din vânzarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 13 iulie-10 septembrie 2020;

►faptul că bugetul Programului este limitat la suma de 384.000.000 lei, din care 230.400.000 lei pentru
unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de până la 4.000 de locuitori și 153.600.000 lei pentru unitățile
administrativ-teritoriale cu o populație de peste 4.001 de locuitori, iar finanțarea cererilor se face după
principiul „primul venit-primul servit” ceea ce impune, în vederea creșterii șanselor de accesare a finanțării,
depunerea dosarului încă din prima zi de deschidere a sesiunii;

►prevederile art.34 alin.(2) 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) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9 iulie 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 privind participarea Orașului Ianca la Programul privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila»;

- iniţiator: primar; - avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2;
- raport: compartimentul proiecte cu finanțare nerambursabilă;
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și celelalte

materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectului

de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 08.07.2020, ora 1600.
Art.4.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea

de zi, pe data de 7 iulie 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.

P R I M A R CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR  GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

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


