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COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ IFUNCIAR
A Nr.541 PRIMAPRIMA
din 6 noiembrie 2019
privind: convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la
data de 8 noiembrie 2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
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 aferente proiectului;
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, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă de îndată Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară la
data de 8 noiembrie 2019, ora 1200, la Casa de cultură, având următoarea ordine de zi:
1.-Proiect de hotărâre 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;
-iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2
-raport: compartimentul de proiecte cu finanțare nerambursabilă
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente
asupra proiectului de hotărâre la secretarul orașului Ianca, până la data de 8 noiembrie 2019,
ora 13,00.
Art.3.-Comisia de specialitate nr.2 este convocată pentru avizarea proiectului de hotărâre
înscris pe ordinea de zi la data de 8 noiembrie 2019, ora 1130, la Casa de cultură.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general al orașului Ianca.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECTRETAR ORAŞ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O T DE
Ă RFOND
Â R EFUNCIAR
A Nr.81 PRIMAPRIMA
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.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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;
HOTĂRĂŞTE:
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.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR ORAȘ IANCA

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre 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.
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, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată;
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
În urmă cu ceva timp am emis acordul de principiu pentru participarea orașului Ianca, în
calitate de partener, în cadrul proiectului ‹‹Economia socială=Misiune socială›› promovat de
Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare
Durabilă” (C.I.D.I.E.D.D.) Brăila la apelul de proiecte „POCU/449/4/16-Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, ceilalți parteneri fiind comunele Mircea Vodă, Gemenele și Siliștea, precum și
Fundația Lumina;
Promotorul proiectului a reușit să parcurgă rapid etapele procedurale prevăzute de ghidul
măsurii, ajungând astfel la cea mai importantă dintre ele, cea a aprobării cererii de finanțare
a cheltuielilor care fac obiectul schemei de ajutor de minimis;
În acest context, prin adresa nr.463/05.11.2019, Asociația C.I.D.I.E.D.D. Brăila ne-a
transmis Solicitarea de clarificare 3 a Autorității de Management pentru Programul
Operațional Capital Uman (POCU), potrivit căreia în termen de 5 zile lucrătoare trebuie
adoptate și transmise hotărârile consiliilor locale partenere privind implicarea localităților
respective în cadrul proiectului, aprobarea cofinanțării și desemnarea persoanelor care să
semneze contractele și celelalte documente ale proiectului, de aici și urgența acestei ședințe;
Cu precizarea că scopul proiectului este prezentat în raportul compartimentului de
proiecte cu finanțare nerambursabilă, că suma care ne revine pentru cofinanțare este una
modică, de 8.392,13 lei, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

