
H O T Ă R Â R E A   Nr.80
din 8 noiembrie 2019

privind: alegerea președintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de
8 noiembrie 2019.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 8 noiembrie 2019;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
►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.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Florea LUPU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca din data de 8 noiembrie 2019, care va semna hotărârile
adoptate 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 orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.123 alin.(1) și art.139
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
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H O T Ă R Â R E A   Nr.81
din 8 noiembrie 2019

privind: implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia
socială=Misiune socială››, precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte
documente aferente proiectului.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 8
noiembrie 2019;

Având în vedere:
►adresa nr.463/05.11.2019 a Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila, însoțită de Solicitarea de

clarificare 3 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, prin care se
solicită adoptarea și transmiterea în regim de urgență a hotărârilor consiliului local privind implicarea
orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia socială=Misiune socială››,
precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte documente ale proiectului;

►referatul de aprobare al primarului orașului Ianca, raportul compartimentului de proiecte cu
finanțare nerambursabilă și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.a) și c),  art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului
‹‹Economia socială=Misiune socială››, Cod SMIS 128587, promovat de Asociația „Centrul de
Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila la apelul de
proiecte „POCU/449/4/16-Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

(2) Se aprobă cofinanțarea proprie a cheltuielilor, care nu fac obiectul schemei de ajutor de
minimis, în cuantum de 8.392,13 lei din totalul bugetului de 2.731.506,92 lei alocat orașului Ianca,.

(3) Primarul și serviciul financiar-contabil din subordine vor efectua modificările în bugetul local
pentru asigurarea cofinanțării proiectului potrivit alin.(2).

Art.2.-Se împuternicește domnul Chiriță Fănel George-Primarul orașului Ianca să semneze
contractul și celelalte documente aferente proiectului.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului orașului Ianca.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
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