
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;

D I S P U N E :

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

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

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



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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

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, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR GENERAL

Cătălin UNGUREANU Dorina PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A  Nr.70

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 5 iunie 2016.

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, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA 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
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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

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

P R I M A R
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