






D I S P O Z I Ţ I A Nr.9
din 15 ianuarie 2021

privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
18 ianuarie 2021.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa nr.19168/02.12.2020 a Instituției Prefectului Brăila, privind posibilitatea înființării unui

centru de vaccinare anti Covid-19 în orașul Ianca;
►inspecția efectuată în data de 14.01.2021 la Sala de sport din cadrul Campusului Școlar

«Nicolae Oncescu»,  de către reprezentanții Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență și Direcției de Sănătate  Publică din județul Brăila, inspecție finalizată cu concluzia că locația
îndeplinește condițiile pentru a fi autorizată ca Centru de vaccinare anti Covid-19 în orașul Ianca;

►dispozițiile art.23 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020;

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;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
18 ianuarie 2021, 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 următoarea ordine de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din cadrul
Campusului Școlar «Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare anti Covid-19
în orașul Ianca;

-iniţiator: primar; -raport: șef S.V.S.U.; -aviz: comisia de specialitate nr.1
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate vor

fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică și în aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Comisia de specialitate este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris pe

ordinea de zi, pe data de 18 ianuarie 2021-ora 1430 la Casa de cultură.
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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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                                                             D I S P O Z I Ţ I A  Nr.11 

                                             din 18 ianuarie 2021 

 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 28 ianuarie 2021. 
  

      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.96/17.12.2020;  
      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 28 ianuarie 2021-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 organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul 

privat administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație pentru inspecția tehnică 
periodică-ITP a auto/vehiculelor supuse înmatriculării/înregistrării»; 
      - iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism și cadastru; 

      2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul 
privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie; 

      - iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.1; - raport: serviciul de urbanism și cadastru; 
      3.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile 
primarului nr.528/18.12.2020 și nr.1/04.01.2021; 

      - iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.2; - raport: serviciul financiar-contabil; 
      4.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pre-universitar de 
stat din U.A.T.Oraş Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022; 

      - iniţiator: primar;- aviz: comisia de specialitate nr.3; aviz conform: Inspectoratul Școlar Județean; 
      5.-Diverse 
      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte 

materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația 
https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-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 25.01.2021, ora 1600. 
      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru avizarea proiectelor 

de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 26 ianuarie 2021-ora 1500. 
      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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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D I S P O Z I Ţ I A Nr.101
din 15 februarie 2021

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 februarie 2021.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 25 februarie 2021-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 alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; - aviz: comisia de specialitate nr.3;
2.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului

Ianca în anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: direcția de asistență socială;
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă

pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: serviciul voluntar pentru situații de urgență;
4.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/14.02.2020  privind

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Brăila, în perioada 2014-2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul
Ianca;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
5.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.13/14.02.2020  privind

aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele
de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
6.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/14.02.2020  privind

aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din
Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila,
în perioada 2014 - 2020;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
7.-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/14.02.2020  privind

aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar direct al
investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014
- 2020, conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
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8.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea si completarea unor prevederi
ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor pentru
perioada 2021-2025;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin

Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2020;
-iniţiator: primar; aviz:comisia de specialitate nr.2; raport:Liceul ‹‹Constantin Angelescu››;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››

din orașul Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Liceul ‹‹Nicolae Oncescu››;
12.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din

subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice;
13.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială

din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: U.A.M.S;
14.-Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru utilizarea gratuită a sălii de sport din cadrul Liceului

Teoretic «Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv Municipal Brăila în vederea
înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
15.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local numiților

Stanilă Aurelian Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii construcției edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
16.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local soților Crețu

Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției edificate pe acest teren;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
17.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil format din construcție și

teren aferent, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în satul Târlele Filiu;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
18.-Raport cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Oraș Ianca

în anul  2020;
-prezintă: Primarul Orașului Ianca;
19.-Diverse
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte materiale

aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de

hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 22.02.2021, ora 1600.
Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise

pe ordinea de zi, până la data de 23 februarie 2021-ora 1600.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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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D I S P O Z I Ţ I A Nr.166
din 31 martie 2021

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 15 aprilie 2021.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020;
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 15 aprilie 2021, 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 nr.26 privind alegerea președintelui de ședință;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar
2.-Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
3.-Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea

Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Direcția Serviciilor Publice;
4.-Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din

subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Unitatea de Asistenţă Medico Socială;
5.-Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și

materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2021;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;
6.-Diverse.
Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte

materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația
https://web.whatsapp.com.

Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 12 aprilie 2021, ora 1600.

Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 13 aprilie 2021-ora 1500.

Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
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                                                D I S P O Z I Ţ I A   Nr.266 
                                                        din 19 iulie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 iulie 
2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      În conformitate cu: 

      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 
17.12.2020; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 
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 ordinară pe data de 29 iulie 
2021, 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 nr.43 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar  

      2.-Proiect de hotărâre nr.44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura 
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.45 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local 
cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la 
obiectivul nou de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura 
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»; 
      - iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: serviciul financiar-
contabil; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

 
Pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

P R I M A R 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

      Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



      5.-Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local 
cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la 
obiectivul nou de investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»; 
      - iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: serviciul financiar-
contabil; 

      6.-Proiect de hotărâre nr.48 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil; 

      7.-Proiect de hotărâre nr.49 privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui 
imobil din domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila în vederea în vederea organizării și 
funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      8.-Proiect de hotărâre nr.50 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat 
de consiliul local, situat în intravilanul orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara 
construcțiilor edificate pe acest teren; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

 

      9.-Proiect de hotărâre nr.51 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat 
de consiliul local, situat în  intravilanul satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul 
construcției edificate pe acest teren; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      10.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de 
specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta 
electronică, precum și prin aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 26 iulie 
2021, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea 
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la data de 27 iulie 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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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                                                 D I S P O Z I Ţ I A   Nr.295 
                                                              din 04.08.2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 11 august 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      În conformitate cu: 

      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 11 august 
2021, 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 nr.52 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar  

      2.-Proiect de hotărâre nr.53 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu 
Clubul Sportiv Viitorul Ianca, structura sportivă avizată de Ministerul Tineretului si Sportului; 
      - iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2; raport: compartiment proiecte; 

      3.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, raportul de specialitate și 
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin 
aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 10.08.2021, ora 1200. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la data de 10 august 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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 
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                                                 D I S P O Z I Ţ I A   Nr.346 
                                                              din 17.08.2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 26 august 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      În conformitate cu: 

      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/ 17.12.2020; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 26 august 
2021-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 nr.54 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; rapoarte de specialitate: secretarul general 
și șeful serviciului financiar contabil;  

      2.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, raportul de specialitate și 
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin 
aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 23.08.2021, ora 1600. 

      Art.4.-Președintele comisiei de specialitate va organiza ședința pentru avizarea proiectului de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi, până la data de 24 august 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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 
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                                                            D I S P O Z I Ţ I A   Nr.386 
                                                                     din 09.09.2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 16 septembrie 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 
      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 16 septembrie 2021, 
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 nr.55 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar  

      2.-Proiect de hotărâre nr.56 privind stabilirea contribuției Orașului Ianca, cu titlu de cotizație pe anul în 
curs, în cadrul asocierii cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca, în vederea promovării și dezvoltării sportului de 
performanță la nivel local; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.57 privind declararea unei clădiri ca aparținând domeniului public administrat 
de consiliul local, precum și înscrierea acesteia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism; 

      4.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, raportul de specialitate și celelalte 
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația 
https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 15.09.2021, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, la data de 14 septembrie 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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 
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                                                            D I S P O Z I Ţ I A   Nr.390 
                                                              din 30 septembrie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 14 octombrie 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 
      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 14 octombrie 2021, 
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 nr.58 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar  

      2.-Proiect de hotărâre nr.59 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» și în grupurile de acțiune anti-violență, pentru anii 
școlari din mandatul 2020-2024; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu»; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.60 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport: Unitatea de Asistență Medico-Socială; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.61 privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2021; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      5.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și celelalte 
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin aplicația https:// 
web.whatsapp.com. 
      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 11.10.2021, ora 1600. 
      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 12 octombrie 2021-ora 1500. 
      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali 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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                                                            D I S P O Z I Ţ I A   Nr.483 
                                                            din 15 noiembrie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 

      În conformitate cu: 

      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 

      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară pe data de 25 noiembrie 
2021, 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 nr.64 privind actualizarea devizului de lucrări pentru împădurirea suprafeței 
de 2,10 ha din u.a.50E-Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca administrat de consiliul 
local; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil; 

      2.-Proiect de hotărâre nr.65 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021; 
      - iniţiator: primar; aviz:comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar contabil; 

      3.-Diverse. 

      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele de specialitate și 
celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum și prin 
aplicația https://web.whatsapp.com. 

      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 22.11.2021, ora 1600. 

      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până la data de 23 noiembrie 2021-ora 1500. 

      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie 
de internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
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                                                            D I S P O Z I Ţ I A   Nr.537 
                                                              din 13 decembrie 2021 
 
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 23 decembrie 2021. 
  
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      În conformitate cu: 
      ►prevederile art.22 alin.(1), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 
      ►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) 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 ordinară la data de 23 decembrie 2021, 
ora 1500, care  se va organiza la sediul Primăriei orașului Ianca-sala de ședințe din mansarda clădirii, 
cu prezența fizică a consilierilor locali și cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară aplicabile pe 
plan local în timpul stării de alertă, având următorul proiect al ordinii de zi: 

      1.-Proiect de hotărâre nr.66 privind alegerea președintelui de ședință; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; referat de aprobare: primar 

      2.-Proiect de hotărâre nr.67 privind validarea modificărilor aduse bugetului local pe anul în curs prin 
Dispozițiile primarului nr.534/06.12.2021 și nr.536/10.12.2021; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; rapoarte: serviciul financiar contabil; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.68 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, 
situat în satul Gara Ianca, domnului Neacșu Nicolae Ovidiu-proprietarul construcțiilor edificate pe teren; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul urbanism-cadastru; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.69 privind prelungirea termenului de concesionare a unui teren din domeniul 
public administrat de consiliul local, Societății Comerciale Cipri Com SRL Ianca-proprietara construcției 
edificate pe acest teren; 
      - iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul urbanism-cadastru; 

      5.-Diverse. 
      Art.2.-Proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului, rapoartele compartimentelor de 
specialitate și celelalte materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică, precum 
și prin aplicația https://web.whatsapp.com. 
      Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până la data de 21.12.2021, ora 1200. 
      Art.4.-Președinții comisiilor de specialitate vor organiza ședințele pentru avizarea proiectelor de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, până la data de 21 decembrie 2021-ora 1500. 
      Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă consilierilor locali şi publicată pe pagina proprie de 
internet, la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
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