ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A Nr.374
din 28 august 2020
privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
1 septembrie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa comună nr.48/RT/3001/25.08.2020 a Cabinetului Vicepremierului Guvernului României
și Cabinetului Ministrului Fondurilor Europene prin care autoritățile administrației publice locale sunt
abilitate să aloce de îndată fondurile necesare achiziției echipamentelor de protecție medicală de tipul
măștilor și dezinfectanților pentru începerea anului școlar 2020-2021, cu decontarea ulterioară a
acestor cheltuieli din fonduri externe nerambursabile;
►dispozițiile art.34 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a)
şi alin.(4) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de
1 septembrie 2020, ora 1500, care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor
locali, cu portul obligatoriu al măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea
și ocuparea locurilor în sală, având următoarea ordine de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în
curs, în vederea alocării fondurilor necesare achiziției echipamentelor de protecție medicală de tipul
măștilor și dezinfectanților pentru începerea anului școlar 2020-2021;
-iniţiator: primar; -raport: serviciului financiar contabil;
-aviz: comisia de specialitate nr.2
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate vor
fi transmise consilierilor locali prin poșta electronică și în aplicația https://web. whatsapp. com.
Art.3.-Comisia de specialitate este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris pe
ordinea de zi, pe data de 1 septembrie 2020-ora 1430 la Casa de cultură.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
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H O T Ă R Â R E A Nr.68
din 1 septembrie 2020
privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
septembrie 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 1 septembrie 2020, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Domnul consilier local Cătălin UNGUREANU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna septembrie 2020, care va semna hotărârile
adoptate în această lună, 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 celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR GENERAL

Cătălin UNGUREANU

Dorina PREDESCU

ROMArurn
ETUL BRA[..A
OONSIL.IUI. LOCAL AL ORA$|JLUr |ANCA
lanca. sk.0alea Brdilei nr

; tel 0239.668178; 6t3ll8'27; fax 0239 6681

PROIECT

AnAREA
dei

pnivind:

Consili

tNn.69

al oragului lanca, j

ilnul

Tn

curs.

I Brdila, Tntrunit in gedinld extraordinard

14

data de

Avdnd

d
Romdniei

lSalbinetului Vir;epremierului Qipvernului

aloca fondurille necesant achizi(iei echipnimenblor

ingtiin[ate cri
iul telhnologiei

a

rilor Europenre, prin ciare autclritifile administrartiei

inetului Ministrului

publice

mobile din

.08.2020

nr.4E/RT/i|00

iei de tipul tarbletelor gcolare, a rechipermcrptelor de

in

pnrtectie

ii de tipul m6gtilor gi

sanitare

pentru unit5tile de

accesul la

ir de api-canalizare. pentru Tnceperera iin bune clonrJifii a anului gc{rfar 2020-

2021, cu

rea ulterioarrd a

, precum qi rachizitioniare€r de,grpp6lnrr.
vSldmdnt preuniversitar dr,' stat aare nu

fluJt

asigurat

cheltuieli din llonduri exbrne neraLmburs;ahile potrivit

0.U,G,nr.1

lui, raportul serviciului financiiar cu solufiile dq alocare

aprobare al

a fondu

bugetul local, prenu

cadrul

ilocal;

>di

gi avizul favorabil al comiisiei de specialitartpi nr.2 din

art.lll alin.(2) d

Legea finan'laile publicr; locale nr,2lz3lf11006,

cu

modificirile
ilor art.129t ali .(1), alin,(2) lit.b,l 9i alin,(4) lit,a), art.139 alitr.(:p) lit.a) 9i

ln

art,196 ali
completd

li1l.a)

din tC.U.G. nr

12019-privind

Codul administrativ, cu rnorl[lJiciriler

gi

re;

TARAgre:
Art.1.-.(

completdri

local pe anul
,

se rectificii

,i

curs aprobat prin H.C,L.nr,9l2020t, cu nrodificirilet

gi

rd

P41ina 1

orin

2

a)

s€|

67.02,03,

nueazil

cu sunla de

0.30 - culturi,

din capit,rlul

gi religie, alte chreltuieli cu bunuri

q;i

cheltuieliler

active fixre

b) se
materiale:p
E)i

<<llonstanti
ac;hizitionii

protectie,

a preveni
Att.2.

capitolul bugetar 65.

cu suma

de,

.000 lei cheltuirerlilre din cap,itolul 65.02,210.. 1'nvildminrt,
functional;

aprcbatii potrivit alin,(1) lit.b), se alood 140.000 lei Lirrcului Teoretic
elescu>r Si 90.000

ivit legii, a

echi

ntil,of, combi

i

in

Liceului Tehnok4ic <<Nicolae Oncesc;uu

vederrera

entelor de pnrklc[ie medicial5 der tiprul rniirgtilor de
elor, precum ;;i alte echipannente de

acersl. itip, pentru

con)naviru$ulu SARS-CoV-2,
la lindeplinirel

mrcdificdri

pnoprii potri

Art.3,

respectanea princil

cheltuielilo

.04,02.7 1.01.30- inv6[dnrdnli ser;undar r;uperior, alrle

serutc;lt 0u

pnn

solicitantul

1r1.r0.000 lei

clas'ificatiei

unititilor

O,U.G.nr,'il

bugrsfllp

serrvicii, din suma

clasificafiei bugetare gi r:u surna de,

alocatd

(2)

90,000 l,eti cheltuierlile

, dir,ecl.orii uni
a apeluluri dle

prezentei hotdriiri se insdn:ineazd primiarul $i directorii

iile de

speciarlitertet

din

riiubordiner, cian)

v0r

opera

prevederilor prer;zentei hotdrdri,
lui prim ul ve nit-ltri m ul seru/l',

ern u n

!:at

la art 4

er

I

i

n.

de invdfdmdnt vor urmEiri etapele lanridrrii

, astfel Tncdt
e medicald

ipanrentele de

(9)

d in

ghidrului

rlererile de rarnbursarre si de[iontarrs

si fie depurse inceprilnd

cu rJilta de

a

15

octombrier

Art.4,trarnsmisir
Aceastler

nr.57/ 20'l

hotiirirre va fi
icarr..'in Monibrul

a

forsf

Codul

la cunogtinfi ins;titufiilor si persoanelor Tndlreptititra r;i

ial Local prin gtrija secreilarului generill.

cu

respectareet cerinlelor art.139 alin.(3)

, cu

m odific dri let gi com

diil

O.U|.C).

plet iirihe u lter,f o are.

AVIZA,'[ PENTFIU
p. I$EORET
lDorina

ATE,
E:RAL

Referat

Subsernnata lf
primar si Consili

Av6nd

in

vede

RomAniei si a

adoptartd

urmatclarele:

cu nr. ,+8/Rf/25.

2O2O a Cabineturluri Viceprrernierului Guvernului
Minisllrului Fond urilor Europene, prin care ni se cornunic5 f:rptul cE a il'o:;t

de Urgentii nr t44
ile nece:sare desfSgrr

aferente anului

privind unele rndsuri pentru alocarear de fondr,rri
ii in condilii de llrev,r:nlie a activitd.tiilor diderctir:t:
2020 / 2t02:":L irr co ntext I riscului de infectie cu coronavirr.rs SARTS-Cov-,Z.

intrucdt acest€]
pentru uz gcolia

referitoare la achizi
izifionarea de echripa

achizilionarezr

inere rnobih: saniterrt: unt mdsuri urgente avAnd in ,ver:lere c;i anul sccll;lr
data de .14 septernrb
2O20, iar odatii cu 'inceperea ianului scolar sulrlt

extern,e neran]

L

ana, sef senricir.r financiar contabilitalle, supun atentiei donrnului

c1

2020/2027 ince:
necesare masu rl

Potrivit

OUC;

a evita riisp6ndirea

de echipanrerrtel mobilel lT de tipul table terk:,n
nte de protec!:ie medicald,, dr:zinfrectanti si/:;aru

i

fectd rii cu coroniaviru

:;u I SARISi-

Ct>v-Z;

2020, a|tl tl, litera

- punctul (6)
credite

gi pot
-9) Cererile drer
achizilion5rii rJ
sanitare mobilrr:
primul venit
ghiduluri solicitii

lare pentru

-(10)
echiparnente
se aplir:5
de lege.

de

Cu toate cE

mare cclntra,zicere'in

cE

o/o

acces;a

de fonduri exten'te nerambursabilel necesarr:
rnedicalS, deziinfr:ctanli 9i/sau dc. r:ontainerr:
rilor alocate cu aceast5 destinafiel, in ordinea
pragului minim cle calitater stabilit pot:rivilt

prob5, in llmita
servit, cu respecta
aprobat in rcondi!iilel legii.

finernlare inchei
pentru achi:lifla de echiparnente di:
ie medicalS, dezi
ti gi/sau de c;ontainere sanititrr-. mobile li
I cererilor de platS/ finanlare/ramErursare in con,Citiile prerri,zub:r
resa emisE der Gurrernul Jl.orn6nieii, in sensu

l

Lu6nd act de

afectare

situatiei epidemiologi

a

numdrului

de:

exponenliala

er

de faptul cd

iln

202O/2:"O2L, se

2

pe teritoriul Rorn6niei gi de evarluare

ia risrcu ui ilfe
ublice pentru perioada mediat urrnitoare, care indicd o cregterre ntat;i!,d
a
ane in'fectate cLl
navirusul SARS-CoV-2 pnlcum gi o cregtqrE
rului de persoane
in carantind, izollare sau autoizolare gi !in6nd c,qrlt
da imediat urmiitoa vor incepe activitdfile didacilce in anul scoft:ir

lasal

i

cad
didacti,ce.
1

2.

Dea

minueazEi cLt suma

ielii cu bunuri si

conform

burgr:tane 67.r02-

Diminu;a
Generall,i

proiect

:1i

rSUma d(l
3.

iei .- rr:albilitare

care nu poate

fi

lVajorareil

uielilor de finantare

Licerul

ic Nir:olae Oncescu

antin Angrtles;cur> la
bugetare 55.02.2t0

1l'unctionrri,

de invdil;dnn6nt

31 august 2020
Georgiana T

ii de invS'!;iim6nt.

urrrnlii

-

Liceul lfehnologic Nicolar: Oncescu$r:oala

anul acesta, deoarece noce!;iti intr:cmirea cle
tia fiind muilii nrai mare. Delci, dirrrinuar€la qrf

i

la

feoretir:
r:onfornr rl
r:elor dcruii

erig

cilas icati

, alte ar:ti,ye fixe.

re

.3t0.20.30.30.

a

de construire,

secund,a r

ca

capitolul bugetar cultur,i, recreere g1i
:;ervicii, din suma alocatd Zilekir Orarqului luncl;t,

reali

lei conformn

lei

9t0.00t1

religie,

e

i

bugeta

re

65 .O'2.O4.02.71"01

.

3Ct.- invdti n ji ir t

illolull invdtdmAnt cur suma tot,ald de 23Cr.000 lei rjln
benel'icia de finarrt;are 1in sumd rJe 9Ct.OCl0 lei iar Licetrl

vil beneficia de l'inanl;are in sunrii de l40,0OO ltri
invS;iimAnt, materri;rle gi prestiiri serrvicii cu caritcltdf

d

sd

lie

declarater de r:dtre re:;pons;abilii cu bul3etrprl

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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PROIECT
H
O
T
Ă
Â R E AFUNCIAR
Nr.70 PRIMAPRIMA
COMISIA LOCALĂ DERFOND
din 1 septembrie 2020
privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al doamnei Alexe
Maria, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales pe
lista Partidului Social Democrat
la alegerile locale
din data de 5IANCA
iunie 2016.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1
septembrie 2020;
Având în vedere:
►demisia doamnei Alexe Maria din calitatea de consilier local în funcție, aleasă în cadrul
Consiliului Local al Orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.16693/28.08.2020;
►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
►referatul constatator comun al primarului și secretarului general, precum şi avizul favorabil
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.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al doamnei Alexe Maria, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a demisiei din data de 28 august 2020.
(2) Consiliul al oraşului Ianca declară vacantarea locului de consilier local ocupat de doamna
Alexe Maria, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant declarat
ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat și confirmat ca membru al partidului, potrivit
prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ.
Art.2.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA
P R I M0239
A R668877; fax 0239 668178, 0239 668395
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178,
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com
Nr.16693/31.08.2020

REFERAT CONSTATATOR
Subsemnaţii, Fănel George Chiriţă şi Alexandru Sterian, primarul și respectiv secretarul general al
oraşului Ianca, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind: constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcție al doamnei Alexe Maria, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresăm rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi consiliului local să aprobe proiectul
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri o argumentăm astfel:
Pe data de 28 august 2020, sub nr.16693 din aceeași zi, a fost înregistrată demisia doamnei Alexe
Maria din calitatea de consilier local în funcție în cadrul Consiliului local al orașului Ianca, aleasă în această
calitate pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
În aceste condiții sunt aplicabile prevederile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I,
alin.(10) și alin.(17) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că pe ordinea de zi a primei şedinţe
a consiliului local desfăşurată după apariţia evenimentului, adică după depunerea demisiei, trebuie
înscris proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant, iar hotărârea
trebuie adoptată în termen de 30 de zile de la introducerea proiectului pe ordinea de zi.
În caz contrar, în maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru adoptarea hotărârii
consiliului local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se
realizează de către prefect, prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul
general al orașului.
Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată, pentru că, în orice
situație, demisia este un act unilateral de voință care nu trebuie aprobată și nici justificată, doar se ia act
de existența ei.
Vă mulţumim !
P R I M A R,

SECRETAR GENERAL,

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

