
 

 

 

 
 
 

                                                              

                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.22 
                                                     din 15 martie 2023 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
martie 2023 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 15 martie 2023; 
      Având în vedere: 

      ►dispoziţiile art.123 şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, potrivit cărora 
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică; 

      ►referatul de aprobare al primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 
din cadrul consiliului local; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Domnul consilier local Ionel MOȘESCU este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna martie 2023, care va semna hotărârile 
adoptate în această perioadă, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte 
documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului 
președinte de ședință. 

      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 și art.139 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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                                                    H O T Ă R Â R E A  Nr.23 
                                                         din 15 martie 2023 

 

privind: aprobarea proiectului «Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 

a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din orașul Ianca, județul Brăila», 

precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, pentru finanțarea acestuia în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 

15 martie 2023; 

      Având în vedere: 

      ►Ghidul Pilonului VI.-Politici pentru noua generație, Componenta C.15-Educație, Reforma 

5-Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Reforma 6- Actualizarea cadrului 

legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul 

de învățământ preuniversitar, Investiția 9-Asigurarea echipamentelor și a resurselor 

tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ,  Investiția 11-Asigurarea dotărilor pentru 

sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare din cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență; 

      ►oportunitatea promovării în cadrul acestui Pilon a proiectului «Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din orașul Ianca, județul Brăila»; 

      ►analizele de nevoi ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Ianca, 

privind dotările pentru sălile de clasă și laboratoarele/atelierele școlare, pentru care s-a emis 

Avizul Inspectoratului Școlar Județean Brăila nr.1999/2000/07.03.2023; 

      ►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu 

finanțare nerambursabilă, cu indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului, precum și 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local; 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă proiectul «Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 

a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din orașul Ianca, județul Brăila», 

pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.-

Politici pentru noua generație, Componenta C.15-Educație, Reforma 5-Adoptarea cadrului 

legislativ pentru digitalizarea educației, Reforma 6- Actualizarea cadrului legislativ pentru a 

asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ 

preuniversitar, Investiția 9-Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale 

pentru unitățile de învățământ, Investiția 11-Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă 

preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare. 

      Art.2.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului «Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din orașul Ianca, județul Brăila», potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

      (2) Valoarea eligibilă estimată a proiectului este de 2.231.779,79 lei, din care suma de 

356.334,59 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată. Orașul Ianca se angajează să finanțeze 

eventualele cheltuieli neeligibile care pot apărea pe parcursul implementării proiectului. 

      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Ianca, prin serviciile de specialitate 

din subordine. 

      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și 

transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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