
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ISACCEA 

                        JUDETUL TULCEA 
PROCES-VERBAL 

 

al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orasului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 15.02.2019, ora 8,30, 
convocată prin Dispoziția Primarului nr.81/12.02.2019 

  

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 

Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar,  
face prezenta si constata ca, din totalul de 15 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 11 consilieri, 

in persoana urmatoarelor doamne si domni: Chițu Radu-Daniel, Crețu Ion, Curcă Jenică,  Ignat Nina, Panait 

Magdalena, Popa Doru, Gălățeanu Mariana Nela,  Simion Raluca – Elena  . 
            Consilierii:   Beizat Ediz,  Bujoreanu Iulian , Caimacanu Mariana, Dumitrache Alexandra ,  Petcu Silviu 

Stefan, Popa Silviu Daniel, Voicu Simona sunt absenți, anunțând în acest sens, cu excepția d-nei Dumitrache 

Alexandra. 

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Moraru Anastase și d-l Gherghină Valentin - Șef Serviciu 

Investiții, Achiziții, Mediu , PSI. 

Notificarea scrisă a convocării ședinței extraordinare  nr.1767/13.02.2019 a fost semnată de 12 consilieri locali. 

Ședința este legal constituita fiind prezenti 8 consilieri. 
D-na Ignat Nina, președinte de ședință deschide ședința consiliului local și   supune aprobării ordinea zi care se 

aprobă cu votul tuturor consilierilor prezenți. 

Proiectele de hotărâri nu au fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate, încadrându-se în excepția prevăzută 
de art.44, alin.1 – Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul nr.1 - PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2018 - inițiator Primar Moraru Anastase 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. Se menționează că este vorba despre împrumutul pe care 
l-am luat anul trecut de 6 mil.lei și de 6 mil. Lei pe care i-am primit la sf.anului trecut. 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 8 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.18. 
 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2 - PROIECT DE HOTARARE  privind actualizarea 

anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001 -  
inițiator Primar Moraru Anastase 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 
In urma votului rezulta : 8 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.19. 

 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3 - PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea 

proiectului „AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT ”CANAL DUNĂREA MICĂ” ISACCEA, 
JUDEȚUL TULCEA”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta– inițiator 

primarul orașului Isaccea 

D-l Șef Serviciu Gherghină prezintă raprotul compartimentului de specialitate.  
Dezbateri: 

d-l consilier Crețu- Terenul se întinde până la stație? 

d-l Gherghină – Da 

D-l Primar – poate ca este mai bine ca nu am prins pe POPAM. Pe POR avem mari șanse pentru că vom 
fi primii care depunem. Va mai exista o variantă și pe România-Ucraina măcar pentru stație. Aceasta 

statie este principalul obiectiv. Pentru ca s-au complicat procedurile pe mediu vom fi primii care 

depunem acest proiect.  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 8 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.20  

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Ignat Nina 

SECRETARUL orașului Isaccea, 

Moraru Loredana                                                                      Redactat: Moraru Loredana 
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