
D I S P O Z I Ţ I A Nr.378
din 15 iulie 2019

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 25 iulie
2019.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1) lit.a), coroborate cu dispozițiile art.134 alin.(1) lit.a) din

O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului

Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;

D I S P U N E :

Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data
de 25 iulie 2019, ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și a formei actualizate a unor Anexe la
Caietele de Sarcini ale activității de transport, înmagazinare și distribuție a apei potabile,
respectiv de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegată
- Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.2 și 3
2.-Diverse.
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente

asupra proiectului de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 22
iulie 2019, ora 16,00.

Art.3.-Comisiile de specialitate nr.2 și 3 sunt convocate pentru avizarea proiectului de
hotărâre înscris pe ordinea de zi pe data de 23 iulie 2019, ora 15, la sediul Consiliului Local.

Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
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