
 

 

 

 
 
 
 

                                                              
                                                H O T Ă R Â R E A  Nr.44 
                                                       din 28 iulie 2022 

 
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca pentru luna 
iulie 2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
iulie 2022; 

      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 Romeo CIORTAN este ales președinte de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna iulie 2022, 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 alin.(1) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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       Romeo CIORTAN                                                                   Alexandru STERIAN 
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H O T Ă R Â R E A   Nr.45 
din 28 iulie 2022 

 
privind: prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri din domeniului public administrat de consiliul 
local, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a conductelor de gaze 
naturale, Societății Engie România S.A.-Operatorul zonal al serviciului public de distribuție a gazelor naturale 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, convocat de îndată în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 
2022; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.136/06.06.2022 a Societății Engie România S.A., Operatorul zonal al serviciului public de 
distribuție a gazelor naturale, prin care se solicită prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractelor de 
concesiune nr.15616A și nr.15616B din data de 15.08.2007, având ca obiect două terenuri aparținând 
domeniului public administrat de consiliul local, fiecare în suprafață de 1 mp, pe care sunt amplasate 
instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică a conductelor de gaze naturale;   
      ►dispoziţiile art.12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și 
completările ulterioare;   
      ►dispoziţiile art.306 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism-cadastru cu studiul de 
oportunitate, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) 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 Ș T E : 
 

      Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractului de concesiune nr.15616A/ 
15.08.2007, având ca obiect terenul în suprafață de 1 mp aparținând domeniului public administrat de 
consiliul local, situat în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.2, pe care este amplasată instalația aferentă stației de 
protecție catodică a conductei de distribuție a gazelor naturale. 
      Art.2.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 15 ani a Contractului de concesiune nr.15616B/ 
15.08.2007, având ca obiect terenul în suprafață de 1 mp aparținând domeniului public administrat de 
consiliul local, situat în satul Perișoru-zona DJ Ianca-Bordei Verde, pe care este amplasată instalația aferentă 
stației de protecție catodică a conductei de distribuție a gazelor naturale.   
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin serviciile de urbanism-
cadastru și financiar-contabil.   
      Art.4.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor și 
autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local. 

      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.       
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                 
      CONSILIER LOCAL                                             SECRETAR GENERAL 
 
       Romeo CIORTAN                                                                                                 Alexandru STERIAN 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 


	HCL 44-Președinte de ședință.pdf (p.1)
	HCL 45-Prelungire concesiune Engie.pdf (p.2)

