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

COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.449 PRIMAPRIMA
din 22 octombrie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 octombrie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►Ordinul Prefectului nr.427/22.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a
Consiliului local al orașului Ianca, județul Brăila;
►dispozițiile art.124 și art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►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, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-(1) Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 29 octombrie
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 următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
2.-Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, a denumirii şi componenței comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate;
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierului
independent de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de
bază.
Art.2.-Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale primarului vor fi transmise consilierilor locali
prin aplicația https://web.whatsapp.com sau prin poșta electronică (e-mail), potrivit opțiunii consilierilor
locali comunicate din timp și în scris secretarului general al orașului.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 29.10.2020, ora 1200.
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.
PRIMAR

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
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.76
din 29 octombrie 2020
privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca din data de 29
octombrie 2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la data
de 29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului
nr.427/22.10.2020;
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, 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, potrivit cărora
președintele de ședință se alege lunar, în ordine alfabetică;
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/Doamna consilier local....................................................este ales/aleasă
președinte de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ianca din data de 29 octombrie 2020,
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 instituțiilor/persoanelor îndreptățite 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.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca din data de 29 octombrie 2020.
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 consiliului local să aprobe proiectul
de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după declararea ca legal
constituit consiliul local alege dintre membrii săi un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de
cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta;
Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă și poate fi schimbat
din funcţie, la inițiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin
hotărâre adoptată cu majoritate absolută;
Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abținerilor numărate şi evidențiate de
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;
c) semnează procesul-verbal al şedinţei, precum și orice alte documente legate de
reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință;
d) asigură menţinerea ordinii în cadrul ședinței, în condiţiile regulamentului de organizare
şi funcţionare a consiliului local;
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e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de
soluţionare a consiliului local;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art.233 alin. (1) din Codul administrativ
(avertismentul; chemarea la ordine; retragerea cuvântului; eliminarea din sala de şedinţă) sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din
rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate
simplă, care conduce şedinţa respectivă. Aceasta în cazul în care președintele de ședință se
alege pentru o perioadă de 3 luni.
Din cauza acestui inconvenient (probabilitate foarte mare ca acel consilier local care a
fost ales președinte pentru 3 luni să nu poată fi prezent la toate ședințele din acea perioadă),
prin art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, s-a stabilit ca președintele de ședință să se
aleagă lunar, în ordine alfabetică.
Evident că decizia vă aparține, însă cei care nu sunt la primul mandat pot să confirme că
a funcționat foarte bine această modalitate și de aceea sugestia mea este să mențineți
această cutumă.
În fine, tot ca o sugestie, dat fiind faptul că ne aflăm în aceeași lună în care s-a constituit
consiliul local și în care președintele de vârstă a fost și președinte de ședință, dar și pentru
faptul că primul consilier local care ar urma să prezideze ședința se află la primul mandat,
deci fără o anumită experiență, consider că domnul Lupu Florea ar trebui să conducă și
ședința din 29 octombrie 2020, respectându-se astfel principiul lunar al alegerii președintelui
de ședință, după care din luna noiembrie să se respecte și principiul ordinii alfabetice.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.77
din 29 octombrie 2020
privind: alegerea domnului consilier local Mircescu Mircea în funcţia de viceprimar al oraşului
Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la data de
29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului nr.427/
22.10.2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.129 alin.(3) lit.b) și art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/
2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la dreptul
și modalitatea de alegere a viceprimarului unității administrativ teritoriale de către consiliul
local;
►dispoziţiile art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
►propunerea domnului primar Chiriță Fănel-George, aceea ca domnul consilier local
Mircescu Mircea să fie reales în funcţia de viceprimar al oraşului Ianca;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(6) 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 Mircescu Mircea este ales, cu votul secret al majorității
absolute a membrilor consiliului local, în funcţia de viceprimar al oraşului Ianca.
Art.2.-(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului
local al orașului Ianca.
(2) În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de
consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
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Art.3.-(1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilitățile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de Cartea I, Titlul IV, din Legea
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Pe durata mandatului viceprimarul primeşte o indemnizație lunară, potrivit Legii
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca unică formă de
remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar.
(3) Viceprimarul nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de
doctorat.
(4) Durata mandatului viceprimarului constituie vechime în muncă şi în specialitatea
studiilor absolvite.
Art.4.-(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită în numele primarului atribuţiile ce îi
revin acestuia.
(2) Atribuţiile viceprimarului se stabilesc prin dispoziţia primarului, în termen de 10 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.152 alin.(2) din O.U.G. nr.57/ 2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Hotărârea nr.77/29.10.2020
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: alegerea domnului consilier local Mircescu Mircea în funcţia
de viceprimar al oraşului Ianca.
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 consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în
forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul Prefectului nr.427/22.10.2020 s-a declarat ca legal constituit Consiliul local al
orașului Ianca, astfel că de acum s-a intrat în drepturi depline și pot fi adoptate hotărâri, aceasta
fiind de altfel și menirea autorității deliberative;
Conform procedurilor administrative, primele două hotărâri care se adoptă după constituirea
consiliului local, sunt cele privind alegerea viceprimarului și organizarea comisiilor de specialitate
pe principalele domenii de activitate;
La art.152 din Codul administrativ, se prevede rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a
viceprimarului localității;
Astfel, viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul
de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia;
Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de
buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local;
Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată,
prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea
temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
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Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local. La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din
funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de
viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune;
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul
în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de
expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă
formalitate.
Revenind la obiectul proiectului de hotărâre, în ceea ce privește alegerea viceprimarului
orașului Ianca, trebuie să respectăm întocmai ceea ce am spus alegătorilor în campania
electorală, anume că păstrăm aceeași echipă la nivel de conducere, astfel că propunerea mea
pentru această funcție este domnul consilier local Mircescu Mircea, cu care am avut o colaborare
foarte bună în ultimele două mandate și care a avut o contribuție însemnată la victoria partidului
nostru în recentele alegeri;
Cu precizarea că această propunere a fost însușită și de consilierii locali ai formațiunii politice
învingătoare la scrutinul din 27 septembrie 2020, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.78
din 29 octombrie 2020
privind: aprobarea numărului, a denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în prima şedinţă de lucru la data de
29 octombrie 2020, după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului nr.427/
22.10.2020;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.124 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la dreptul și modalitatea de organizare a comisiilor de
specialitate de către consiliul local, pe principalele domenii de activitate;
►dispoziţiile art.12-16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora la nivel local se organizează 3 comisii de specialitate, astfel: (1)
comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia
mediului şi turism, (2) comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare și (3)
comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
►pregătirea profesională, domeniile în care îşi desfăşoară activitatea consilierii locali
aleşi, specificul şi nevoile locale, precum şi structura politică rezultată în urma alegerilor locale
din data de 27 septembrie 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă organizarea a 3 comisii de specialitate în cadrul Consiliului local al
oraşului Ianca, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
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a)-Comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului şi turism, formată din 5 membri, în următoarea componenţă:……………..
……………………………………………………………………………………..…………………….;
b)-Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, formată din 7 membri, în
următoarea componenţă:……………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................;
c)-Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri,
în următoarea componenţă:……………………………………………………………………….......
...................................................................................................................................................;
Art.2.-(1) Atribuţiile, funcţionarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate sunt
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin
Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În prima şedinţă de lucru comisiile îşi vor alege preşedinţii şi secretarii.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor/persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.124 din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

Hotărârea nr.78/29.10.2020
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea numărului, a denumirii şi componenței comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ianca, pe principalele domenii de activitate.
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 consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi fundamentată prin prezentul referat.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa cum arătam în referatul anterior, conform procedurilor administrative, a doua hotărâre care
se adoptă după constituirea consiliului local este cea privind organizarea comisiilor de specialitate
pe domeniile de activitate;
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat
prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel local s-a păstrat
tradiția organizării a 3 comisii de specialitate, după cum urmează:
1.-comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia
mediului şi turism;
2.-comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare;
3.-comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate,
familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
Dat fiind faptul că această organizare are o experiență de peste 20 de ani, perioadă în care s-a
dovedit a fi extrem de eficientă, inclusiv în modul de repartizare a consilierilor locali pentru respectarea
configurației politice rezultate din alegeri, propunerea mea este aceea de o păstra și în mandatul
următor, astfel că vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

