
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ISACCEA 

                        JUDETUL TULCEA 
PROCES-VERBAL 

 

al  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orasului Isaccea, judeţul Tulcea din data de 21.01.2019, ora 15, 
convocată prin Dispoziția Primarului nr.7/18.01.2019 

  

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: Beizat Ediz, Bujoreanu Iulian, Chițu Radu-Daniel, Crețu Ion, Curcă 

Jenică, Dumitrache Alexandra, Ignat Nina, Panait Magdalena, Popa Doru, Simion Raluca – Elena,  Voicu 
Simona. 

            Consilierii:   Caimacanu Mariana, Gălățeanu Mariana Nela,  Petcu Silviu Stefan, Popa Silviu Daniel,  sunt 

absenți, anunțând în acest sens, cu excepția d-lui Popa Silviu Daniel. 

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Moraru Anastase. 

Notificarea scrisă a convocării ședinței extraordinare  nr.733/18.01.2019 a fost semnată de 12 consilieri 

locali. 

Ședința este legal constituita fiind prezenti 11 consilieri. 
 Întrucât mandatul peședintelui de ședință Panait Magdalena s-a încheiat la finalul lunii decembrie 2019, 

secretarul orașului Isaccea solicită consilierilor să formuleze propuneri pentru un nou președinte de ședință pentru 

lunile ianuarie-martie 2019. D-l Bujoreanu Iulian o propune pe d-na consilier local Ignat Nina, propunere care se 

aprobă cu voturl tuturor consilierilor prezenți.  

D-na Ignat Nina preia conducerea ședinței și face precizarea că Primarul orașului Isaccea a solicitat 

suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, consilierii locali fiind de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Se supune 

aprobării ordinea zi cu cele două puncte suplimentare și 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.2(punctul nr.1 a fost aprobat anterior) - PROIECT 

DE HOTARARE  privind  completarea „Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului 

Isaccea, județul Tulcea 2014-2020”, aprobată prin H.C.L. nr.96/22.08.2017- inițiator Primar Moraru 
Anastase 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.2. 

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

conceptuale pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea zonei de agrement 

"PROGRESUL" din orașul Isaccea - Construire facilități pentru patinaj pe gheață și role și 

activități conexe” -  inițiator Primar Moraru Anastase 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 
d-l consilier Bujoreanu: de ce nu se pot face niste toalete publice? 

d-l Primar – exista toalete publice in zona, astfel ca nu exista o fundamentare pentru a fi prevazute in 

proiect. 
 

D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.3. 

 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4 - PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea 

implementării proiectului cultural ”Un ctitor al culturii române – Mihai Eminescu” – inițiator 

primarul orașului Isaccea 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 

d-l consilier Bujoreanu: Se aprobă suma sau proiectul? Este corect sa votam acum dupa ce s-a semnat 

contractul?Nu avem proiectele de hotarari. 

D-l Primar – proiectul se implementeaza in perioada 15.01.2019-04.02.2019, datorită perioadei de 
concedii si a urgentei, nu este tarziu sa aprobam si acum proiectul de hotarare . 



D-na Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 9 voturi pentru(2 abtineri: Bujoreanu Iulian și Dumitrache Alexandra 

Se adopta HOTARAREA nr. 4. 

 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul suplimentar 1 - PROIECT DE HOTARARE  privind 

privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică  – inițiator 

primarul orașului Isaccea 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 

              D-na Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.5. 

 Se propune spre dezbatere si aprobare punctul suplimentar 2 - PROIECT DE HOTARARE  privind 

privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică  – inițiator 

primarul orașului Isaccea 

Primarul orașului prezintă proiectul de hotărâre. 

              D-na Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru. 

Se adopta HOTARAREA nr.6. 

 Președintele de ședință declară ședința închisă. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Ignat Nina 

 

SECRETARUL orașului Isaccea, 

Moraru Loredana 

 

Redactat 

Moraru Loredana 
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