
Anexa nr.1 la Documentul de convocare nr.__4336/16.04.2020______ 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2020, ORA 15 

 Nr. 
crt. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE INITIATOR/REFERA
T DE APROBARE 

COMISII DE SPECIALITATE RAPORTUL 
COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 

APRILIE - IUNIE 2020 

 

Primar Moraru 
Anastase 

Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

2. 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 

 

3. privind modificarea statului de funcții al Primăriei  

orașului Isaccea, județul Tulcea 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

4. privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul 

privat al orașului Isaccea   

 

Primar Moraru 

Anastase 
 

Comsia nr.1 

 

 

5. Privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea izolației 

termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr.32 

și blocului de locuințe nr.60 din orașul Isaccea, județul 

Tulcea – COD SMIS 132469” și a cheltuielilor legate de 

acesta 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

6. 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 prin orice mijloc de comunicare electronică  la secretarul orașului Isaccea : 21.04.2020. 

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).  

Fiecare președinte de comisie va decide modalitatea de convocare si de desfasurare a sedintei cu respectarea tuturor masurilor de protecție. 

Intrebarile referitoare la proiectele de hotarare  pentru functionarii din cadrul Primăriei orașului Isaccea se vor adresa telefonic de catre 

consilierii locali. 
PRIMAR, 

MORARU ANASTASE 

Redactat, 

SECRETAR GENERAL, 

MORARU LOREDANA 


