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HOTARÂREA NR.141 

privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ  

A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017 

 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data 

de 29.11.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 15 consilieri locali; 

 

Avand in vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 52/20.11.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase, raportul de specialitate al Compartimentului Fonduri 

Europene nr.13129/22.11.2019  precum și  Notificarea solicitantului a Regional Office for 

Cross Cooperation Suceava  nr. 958/173/31.05.2019, înregistrată  la Primăria orașului 

Isaccea sub nr. 6251/03.06.2019, răspunsul la scrisoarea nr. 8212/23.07.2019 cu privire la  

documentația care va fi pregătită de U.A.T. Isaccea, în cadrul evaluării proiectului - pasul 3, 

prin aplicarea normelor ENI (European Neighbourhood Instrument (Regulamentul privind 

Instrumentul European de Vecinătate));  

 

In conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 96/22.08.2017  prin care a fost aprobată “Strategia de Dezvoltare Locală 

Integrată a oraşului Isaccea 2014-2020”; 

              Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 In temeiul art. 139,alin.2 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ,  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1  -  Se aprobă completarea  Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată  a oraşului 

Isaccea 2014-2020H.C.L. nr. 96/22.08.2017  prin care a fost aprobată “Strategia de 

Dezvoltare Locală Integrată a oraşului Isaccea, județul Tulcea 2014-2020” prin includerea 

unor noi poziții în Planul de acțiune, cu următorul cuprins: 

 

Programul 

Operațional 
Prioritate de 

investiţii  

Obiectivul 

tematic 
Tipul de proiect 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF


Comun 

România - 

Ucraina 

2014-2020 

 

3.1  

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport 

transfrontalieră și a 

instrumentelor TIC 

 

7 

 

1HARD/3.1/5 

Proiect:  

,, CBConnect Trans - Dezvoltarea conexiunii 

intermodale transfrontaliere între Isaccea-

Orlovka-Tulcea-Izmail”  

Obiective de investiție: 

1. “Reabilitarea și modernizarea a 0.9 km de 

drum rutier de acces și instalarea iluminatului 

public pentru carosabil”; 

2. “Reabilitarea pietei de gros”; 

3.“Instalare sistem de monitorizare a 

traficului”;  

4.,,Reabilitare construcție Trans Hub Isaccea 

– modernizarea centrului de informații pentru 

transport”. 

 

 

Art.2 – Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 15 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 15 

Nr.abtineri 0 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 

 

 


	ORAŞUL ISACCEA
	CONSILIUL LOCAL

