
 

 

Anexa nr.1la Documentul de convocare nr.__12709__/__20.11.2020___ 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.11.2020, ORA 12 
 Nr. 

crt. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE INITIATOR/REFERAT 

DE APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTUL

UI DE SPECIALITATE 

1. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Isaccea rectificat pe anul 2020 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

2. privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local 

Isaccea,pentru trimestrul III al anului bugetar 2020 

Primar Moraru Anastase 

Invitat: Reprezentant 

S.C. Aquaserv S.A. 

Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

3. privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte 

din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de 

finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al oraşului 

Isaccea pentru activităţi nonprofit de interes local 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

4. privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte 

din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de sprijin 

financiar care poate fi acordat de la bugetul local pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

5. privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte 

din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru 

desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea, județul 

Tulcea 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 



6. privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice 

navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea 

pentru luna OCTOMBRIE 2020 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

 

 

7. privind prelungirea termenului de valabilitate al  unor contracte 

de închiriere având ca obiect spații cu destinația de  locuințe 

ANL, situate în  orașul Isaccea , jud. Tulcea  

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

8. Privind completarea HCL nr. 79/31.07.2020 – prin includerea 

art.30 la Anexa nr.3 - Caietul de Sarcini pentru activitatea de 

măturat și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe 

căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a 

orașului Isaccea, județul Tulcea  

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

9. INFORMARI 

 INTREBARI, INTERPELARI PENTRU PRIMAR,  

 
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 : 26.11.2020. 

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 
 

 


