
 

 

Anexa nr.1la Documentul de convocare nr.4608/23.04.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.04.2021, ORA 10 
 Nr. 

crt. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE INITIATOR/REFERA

T DE APROBARE 

COMISII DE SPECIALITATE RAPORTUL 

COMPARTIMENTUL

UI DE SPECIALITATE 

1 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind 

aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 

2.971.200 lei 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

2. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Isaccea pe anul 2021 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

3. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

4. privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului 

Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2021 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

5. privind  modificarea H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind aprobarea 

cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului 

Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

 

6. privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor 

didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin 

Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE(diferență) și MARTIE 

2021 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

 



7. privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor 

bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Isaccea 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

 

8. privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de închiriere 

nr.3291/14.04.2011 încheiate între persoană juridica și U.A.T. 

Oraș Isaccea și modificarea art.1 din contract 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

 

9. Privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea 

publică/privată a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului 

de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru 

furnizarea de servicii de telecomunicații electronice(internet, 

telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A.   

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

 

 

10. privind încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019 

încheiat între U.A.T. Isaccea și Cujbă Alexandru pentru 

suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

 

11. privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul 

anului 2021,   50 de ani de căsătorie  

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

12. privind alegerea viceprimarului orașului Isaccea Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.2 

Comsia nr.3 

 

 

13. 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 : 28.04.2021. 

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 GENERAL, 

MORARU LOREDANA 
 

 


