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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.1
din 25 ianuarie 2018

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
privind: alegerea preşedintelui
de şedinţă
a ConsiliuluiIANCA
local al oraşului Ianca din data
de 25 ianuarie 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25 ianuarie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.35 alin.(1), art.41 şi art.42 alin.(6) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Doamna consilier local Iuliana-Doinița BICOIU este aleasă preşedinte de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 25 ianuarie 2018, care va
semna hotărârile aprobate în această ședință, procesul verbal al ședinței, 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 celor interesaţi şi publicată pe
pagina proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice
a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ
PRIMAPRIMA
H O DE
T Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.2
din 25 ianuarie 2018

pentru: modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017 privind trecerea din domeniul public al
orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și
de canalizare, în vederea casării și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din
patrimoniul public.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2018;
Având în vedere:
►adresa nr.39677/14.12.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care s-a
solicitat îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017, în sensul modificării
suprafeței terenului aferent fostei stații de epurare a apelor uzate, care va fi preluat din administrarea
Companiei în administrarea Consiliul local al orașului Ianca, din 47.781 mp în 46.781 mp;
►dispoziţiile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.48/2017 pentru însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Ianca, prin care s-a aprobat Lista cuprinzând mijloacele
fixe şi obiectele de inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru
casare şi valorificare, precum și abrogarea poziției nr.161 din Inventarul domeniului public-fosta stație de
epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele aferente;
►dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului
şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi raportul
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.-Articolul nr.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/31.08.2017, privind trecerea din domeniul
public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de
alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații
pentru alte instalații din patrimoniul public, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.8.-Se aprobă preluarea din administrarea Operatorului - Compania de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila în administrarea Delegatarului - Consiliul Local Ianca, a terenului intravilan în
suprafață de 46.781 mp, în valoare de 1.197.106,14 lei, aferent fostei Stații de epurare a apelor uzate
din orașul Ianca, completându-se corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al orașului.”
Art.II.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.3
din 25 ianuarie 2018

privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul administrativ
al oraşului
Ianca în anul 2018.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
ianuarie 2018;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2018, potrivit
Anexelor nr.1, 1A şi 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

H O T Ă R Â R E A Nr.4
din 25 ianuarie 2018

privind: actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului
Ianca.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
ianuarie 2018;
Având în vedere :
►dispoziţiile art.13 lit.a) şi art.14 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr.132/2007;
►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca,
aprobat prin H.C.L.nr.27/2010-cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit
raportului şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2).-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca aprobat
prin H.C.L.nr.27/2010, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aprobate
potrivit art.1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.5
din 25 ianuarie 2018
privind: stabilirea limitelor salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente
funcționarilor publici și personalului
contractual
din cadrul
aparatului de specialitate al
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, precum și a
indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
ianuarie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.I, pct.42 și 69, și art.III din O.U.G.nr.79/2017 pentru modificarea și
completarea prevederilor art.138 lit.a) și art.156 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
potrivit cărora contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de
sănătate sunt datorate în totalitate de salariat, începând cu luna ianuarie 2018;
►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) și art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
►Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și din
serviciile publice din subordine, actualizate prin H.C.L.nr.66/31.08.2017;
►raportul responsabilului cu resurse umane privind ierarhia funcțiilor și limitele salariilor
de bază existente în vigoare la data de 31 decembrie 2017, stabilite prin H.C.L.nr.57/2017;
►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Începând cu luna ianuarie 2018, limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile
de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, se
stabilesc potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariile lunare finale, cuprinzând salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din aparatul propriu, se stabilesc prin dispoziția primarului, între
limitele prevăzute în Anexă, cu respectarea prevederilor art.6, art.8, art.11 alin.(4) și art.25
alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Art.2.-(1) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine înființate de consiliul local,
precum și pentru directorii instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea
consiliului local, se stabilesc de către primar, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi
impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, cu
respectarea prevederilor art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere va fi inclusă gradaţia aferentă
tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
Art.3.-(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, a
sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi de natură salarială este de
competenţa primarului.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul primăriei,
urmând a fi soluționată de primar în termen de 30 de zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării
modului de soluţionare a contestaţiei.
Art.4.-(1) Până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia consilierilor locali este de
5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședințele consiliului local și
de 5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședințele comisiei de
specialitate, indiferent de numărul ședințelor desfășurate într-o lună.
(2) În situația în care într-o lună sunt organizate mai multe ședințe ale consiliului local
și/sau ale comisiilor de specialitate, iar unii consilieri locali nu participă la toate ședințele
organizate în luna respectivă, indemnizația se va acorda proporțional cu numărul ședințelor
la care a participat.
Art.5.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local nr.57/27.07.2017 privind stabilirea limitelor salariilor de bază
pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine, precum
și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna iulie 2017.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
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ANEXĂ la H.C.L.nr.5/25.01.2018

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

LIMITELE SALARIILOR DE BAZĂ
pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine
înființate
de consiliul local,
începând cu luna
ianuarie 2018
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
A - Funcții publice
Nr.
Crt.

Denumirea funcției

Studii

Gradul
profesional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Auditor
Auditor
Auditor
Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector
Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector
Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector
Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Polițist local
Referent
Referent
Referent
Referent

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
M
M
M

Superior
Principal
Asistent
Superior
Principal
Asistent
Debutant
Superior
Principal
Asistent
Debutant
Superior
Principal
Asistent
Debutant
Superior
Principal
Asistent
Debutant

Studii

Gradul/
Treapta

B – Personal contractual
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea funcției
Consilier, Analist, Inspector de specialitate
Consilier, Analist, Inspector de specialitate
Consilier, Analist, Inspector de specialitate
Consilier, Analist, Inspector de specialitate
Medic
Asistent medical comunitar
Asistent medical comunitar
Asistent medical comunitar
Asistent medical comunitar, Mediator sanitar
Asistent medical comunitar, Mediator sanitar
Asistent medical comunitar, Mediator sanitar

S
S
S
S
S
PL
PL
PL
M
M
M

profesională

IA*
I
II
Debutant
Primar
Principal
Asistent
Debutant
Principal
Asistent
Debutant

Limita
minimă
(lei)
5.625
5.000
4.375
3.750
2.500
2.250
1.900
3.750
2.500
2.000
1.900
2.125
2.065
2.000
1.900
2.125
2.065
2.000
1.900

Limita
maximă
(lei)
6.375
5.625
5.000
6.375
4.125
3.875
3.125
4.375
4.125
3.875
3.125
3.125
2.875
2.625
2.250
3.125
2.875
2.625
2.250

Limita
minimă
(lei)
3.250
2.500
2.000
1.900
3.750
2.250
2.190
2.125
2.065
2.000
1.900

Limita
maximă
(lei)
5.750
3.250
3.000
2.750
6.375
3.125
3.000
2.875
2.750
2.500
2.375

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Referent, Arhivar
Referent, Arhivar
Referent, Arhivar
Referent, Arhivar
Bibliotecar
Administrator
Administrator
Maistru
Maistru
Operator date
Operator date
Magaziner
Magaziner
Șofer
Șofer
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Paznic, Portar
Îngrijitor
Îngrijitor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Asistent personal

M
M
M
M
M
M
M
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G
M,G

IA*
I
II
Debutant
IA
I
II
I
II
I
II
I
debutant
I
II
I
II
III
IV
I
debutant
I
II,fără spor
-

2.125
2.000
1.900
1.900
2.125
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NOTĂ: * Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului
studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de consilier al primarului.
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H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.6
COMISIA LOCALĂ
PRIMAPRIMA
din 25 ianuarie 2018

pentru: validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2018;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►Dispoziția nr.1/2017 privind stabilirea deficitului în secțiunea de dezvoltare, precum și utilizarea unei
sume din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golului de casă la
secțiunea de funcționare, în vederea efectuării plății drepturilor de natură salarială nete aferente lunii
decembrie 2017;
►dispoziţiile art.55-alin.(1), art.58-alin.(1) lit.b) și art.82 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile pct.5.13.3 lit.b) și pct.10.5.3 lit.b) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul M.F.P.nr.3244/2017, modificat și completat prin Ordinul
M.F.P.nr.3315/2017;
►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, privind necesitatea utilizării sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local
al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea
efectuării plății drepturilor de natură salarială nete aferente lunii decembrie 2017, precum şi raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018, după
cum urmează:
a)-se stabilește deficitul secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, după cum urmează:
-la sursa A, conform pct.5.13.3 lit.b) din Normele metodologice, suma de 2.390.797,55 lei;
-la sursa E, conform pct.10.5.3 lit.b) din Normele metodologice, suma de 162.689,99 lei;
b)-utilizarea sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2017, pentru acoperirea
temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, în vederea efectuării plății drepturilor de natură
salarială nete aferente lunii decembrie 2017 ale personalului din aparatul de specialitate al primarului,
precum și pentru plata drepturilor salariale nete ale persoanelor cu handicap grav.
Art.2.-Pe măsura realizării/încasării veniturilor la secțiunea de funcționare a bugetului local pe anul în
curs, suma utilizată potrivit art.1 lit.b) va fi virată la fondul de dezvoltare.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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