Anexa nr.1la Documentul de convocare nr._9120__/__21.08.2019___
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.08.2019, ORA 15
Nr.
crt.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

INITIATOR/REFERA
T DE APROBARE

COMISII DE SPECIALITATE

1.

privind alegerea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru
şedinţa ordinară din 27.08.2019

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

RAPORTUL
COMPARTIMENTUL
UI DE SPECIALITATE
9101/21.08.2019

Comisia nr.2
Comsia nr.3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT
ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și
Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru
ajustarea tarifelor practicate de către operatorul regional S.C.
Aquaserv S.A. Tulcea
privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr.78/26.07.2013, H.C.L.
nr.34/03.03.2016, H.C.L. nr.28/31.08.2016 privind desemnarea
reprezentanților UAT Oras Isaccea în Adunările Generale ale
Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv Adunarea
Generală a Acționarilor a S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

Primar Moraru
Anastase
Invitat: Reprezentant
S.C. Aquaserv S.A.

Comsia nr.1

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT
ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea cu
privire la aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea
prin concesiune a serviciilor publice de colectare și transport a
deșeurilor municipale in județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de
transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la
stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”
privind modificarea art. 4 al H.C.L. nr.155/01.10.2018 privind
aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea
infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea
spațiilor publice urbane - etapa I, în orașul Isaccea”
Privind modificarea art.1 și a Anexei nr.1 din contractul de închiriere
nr.9435/02.11.2015

Primar Moraru
Anastase

Privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de
închiriere având ca obiect spații cu destinația de locuințe ANL, situate
în orașul Isaccea, jud.Tulcea

9104/21.08.2019

Comisia nr.2
Comsia nr.3

9102/21.08.2019

Comisia nr.2
Comsia nr.3

Comsia nr.1

9103/21.08.2019

Comisia nr.2
Comsia nr.3

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

9107/21.08.2019

Comisia nr.2

9111/21.08.2019

Comsia nr.3

Comsia nr.3

9098/21.08.2019

8.

privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi
reprezentare juridică

9.

Primar Moraru
Anastase

Comsia nr.1

5034/21.07.2019

Comsia nr.3

INFORMARI
INTREBARI, INTERPELARI PENTRU PRIMAR, VICEPRIMAR
Nota*Comisia nr.1 – pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, monitorizarea serviciilor publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al orașului Isaccea
Comisia nr.2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură
Comisia nr.3 – pentru invățămant, sănătate, cultură, protecție socială, sportivă și de agrement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților

cetățenilor

Data de depunere a avizelor la secretarul orașului Isaccea : 26.08.2019.
Convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată în situația
ședințelor consiliului local extraordinare, convocate de îndată(art.141, alin.6, Codul administrativ)
Ședințele comisiilor de specialitate se defășoară înaintea ședinței consiliului local, iar data, ora și locul ședinței comisiei de specialitate se
aduce la cunoștința secretarului orașului.
La sedințele comisiilor de specialitate au dreptul să participe inițiatorii proiectelor de hotărâri.
Comisiile pot invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara
acestuia.

PRIMAR,
MORARU ANASTASE
Redactat,
SECRETAR,
MORARU LOREDANA

