
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.29 

 

privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2020,  în 

calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală 

Dobrogea de Nord” Tulcea  

 

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

de 30.03.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri 

locali prezenți în sală, 12 consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

  Având în vedere   proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - 

Primarul orașului Isaccea nr.34/20.03.2020, raportul de specialitate nr.3609/23.03.2020 al 

Serviciului Economic, avizul comisiei de specialitate nr.1; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii nr.2/17.01.2020 a Adunării Generale a Grupului de Acțiune Locală 

Dobrogea de Nord; 

- H.C.L. nr.52/28.10.2016 privind dobândirea calității de ”membru de onoare, fără 

drept de vot” în cadrul Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nod Tulcea” și 

sprijinirea financiară a activității asociației; 

- cap.III ”Patrimoniul Asociatiei” din Actul constitutiv al acesteia ; 

 

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

Administrativ  

 

     HOTARĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă contribuția financiară a orașului Isaccea, pentru anul 2020, în calitate 

de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” 

Tulcea. 

 Art. 2. Contribuția financiara (cotizatie) a orașului  Isaccea pentru anul 2020 este de 

2.000 lei. 

    Art.3 Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului 

Tulcea  și o va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-

ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 1 
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