
ROMÂNIA           Nr.14131/22.11.2022 

JUDEȚUL TULCEA, ORAȘ  ISACCEA 

U.A.T.  ORAȘ ISACCEA 

- PRIMAR –  

                                                  CONVOCATOR 

Către, 

     TOŢI CONSILIERII LOCALI  AI ORAȘULUI ISACCEA 

      Potrivit prevederilor art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin prezenta vă facem cunoscut că 

sunteți convocaţi în ședință ordinară a Consiliului local al orșului Isaccea, județul Tulcea, în data de 29 

noiembrie 2022, orele 15, 00, ce va avea loc  la sala de Consiliu din cadrul  Primăriei oraşului Isaccea, cu 

sediul în oraşul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, jud. Tulcea, în conformitate cu Dispoziția emisă de 

Primarul orașului Isaccea, județul Tulcea, nr.582 din data de 22.11.2022. 

   În temeiul prevederilor art.135 şi art.136 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele 
înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele 
compartimentelor de specialitate, precum și celelalte documente conexe pentru a fi studiate, în format 
electronic după caz, sau în format letric, la cabinetul secretarului orașului Isaccea . 
   Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului local al orașului Isaccea se aduce la cunoștința locuitorilor 
orașului Isaccea prin afișare pe pagina de internet www.isaccea.ro și la avizierul instituției.Asupra 
proiectului de hotărâre inițiat se pot formula și depune amendamente în condițiile prevederilor Codului 
administrativ. 
   Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie. Consilierul care nu poate lua parte la ședință este 
obligat să aducă la cunoștința secretarului general al orașului acest lucru printr-o cerere scrisă, mesaj text 
transmis pe orice canal de comunicare. 
  Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local în timpul programului de lucru se consideră 
învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, la locul de muncă 
conform art.212 alin.(9) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 
 
Şedinţa ordinară din data de 29.11.2022, va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 31.10.2022. 

2. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.11.2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor aferente acordului cadru nr. 

8973/12.08.2021, având ca obiect servicii de salubrizare stradală în orașul Isaccea, judeţul Tulcea 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale și 
amenzile aplicabile în anul 2023, în oraşul Isaccea 
Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, din bugetul local al oraşului Isaccea pentru anul 
şcolar 2022-2023  
Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice 

navetiste din cadrul Liceului Teoretic ‘’Constantin Brătescu’’, Isaccea pentru luna octombrie 2022 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra terenurilor 

aparţinând Oraşului Isaccea conform cărților funciare nr.34461, nr. 33216, nr.33220, nr. 34066 și 

nr. 34528, în favoarea S.C. ECO VISION ENERGY S.R.L, reprezentat prin dl. Inte Mirecea-Adrian, 

pentru ‘’TRASEUL RECORD LA S.E.N’’, aferent investiţiei CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI 

RACORD LA S.E.N’’ 



Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al 

oraşului Isaccea, pentru trim. III,  al anului bugetar 2022 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Isaccea, 

pentru trim. III,  al anului bugetar 2022 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind dotarea serviciul 

public de asistență socială cu echipamente informatice –Anexa nr. 1 și Protocolul de colaborare 

privind furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale – Anexa 

nr. 2 precum și Declarația pe propria răspundere privind locația în care se implementează 

proiectul și repartizarea echipamentelor achiziţionate Anexa nr. 3 - Proiect, HUB de servicii 

MMSS-SII MMSS” 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere nr.9473/02.12.2015 - 
titular Morfi Florin, nr. 9788/29.11.2018-titular Lescai Ancuța și nr.11953/29.11.2019- titular 
Rodina Silvia  
Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

12.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii nr.37/07.10.2022, înregistrată la Primăria 

oraşului Isaccea sub nr. 11895/07.10.2022, formulată de NOVIO EXPRESS SRL 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 65/31.05.2022 privind însuşirea 

propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orasului Isaccea pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2022 şi 

alocarea sumelor aferente 

Inițiator: Anastase Moraru, primarul oraşului Isaccea 

14.Diverse: 
1. Cererea domnului Scurtu Mihai privind propunerea vânzării unui teren aflat în proprietate, situat în 
intravilan str. Nicolae Grigorescu, nr.3. 
2. Adresa Camerei de Conturi Tulcea nr. 85666/24.10.2022 privind înaintarea Deciziei nr. 26/11 din 24 
.10.2022 de prelungirea a termenului pentru realizarea măsurii dispuse la pct. 1.4 din Decizia nr. 26 din 
18.10.2016 
3. Adresa Camerei de Conturi Tulcea nr. 86141/26.10.2022 privind înaintarea Deciziei nr. 19/2 din 
26.10.2022 de prelungirea a termenului pentru realizarea măsurii dispuse la pct. I.2. Din Decizia nr.19 din 
4.10.2021 
 
 

PRIMAR, 

  Anastase Moraru 

 

 

Am luat la cunoştinţă, 

1. Basarabeanu Marinela.............     9.  Mândru Alina.......................... 

2. Caimacanu Mariana..................     10. Mihail Dorina -Adriana................. 

3. Cheluță Sica  ..............................      11. Panait Magdalena........................ 

4. Chițu Radu-Daniel..................................     12. Petcu Silviu-Ștefan................... 

5. Crețu Ion.................       13. Răileanu Mihai -Emanuel......... 

6. Curcă Jenică................ .      14. Simion Raluca -Elena................ 

7. Curcă Liviu-Adrian ..............         15. Voicu Simona Nina.................... 

8. Filip Mihaela........................... 

 

 



 

SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI ISACCEA 

INFORMARE 

În atentă, 

Domnilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al oraşului Isaccea 

 

         Având în vedere prevederile art.228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul 

general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali, conform căruia: 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţii le prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea 

la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic 

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

A) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

B) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 

C) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine 

venituri; 

D) o altă autoritate din care face parte; 

E) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către 

acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

F) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să 

anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 

respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar 

adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea 

acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) 

sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

          Subsemnaţii: Basarabeanu Marinela, Caimacanu Mariana, Cheluță Sica, Chițu Radu-Daniel, Crețu Ion, 

Curcă Jenică, Curcă Liviu-Adrian, Filip Mihaela, Mândru Alina, Mihail Dorina Adriana, Panait Magdalena, 

Petcu Silviu-Ștefan, Răileanu Mihai-Emanuel, Simion Raluca Elena, Voicu Simona Nina, în calitate de 

consilieri locali în cadrul Consiliului Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea declarăm că, azi  22.11.2022, am 

fost informaţi şi am luat la cunoştinţă de prevederile art. 228 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ şi nu ne aflam în niciuna din situaţiile prezentate mai-sus în raport cu proiectele de 

hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 29.11.2022 

 

1. Basarabeanu Marinela.............     9.  Mândru Alina.......................... 

2. Caimacanu Mariana..................     10. Mihail Dorina -Adriana................. 

3. Cheluță Sica  ..............................      11. Panait Magdalena........................ 

4. Chițu Radu-Daniel..................................     12. Petcu Silviu-Ștefan................... 

5. Crețu Ion.................       13. Răileanu Mihai -Emanuel......... 

6. Curcă Jenică................ .      14. Simion Raluca -Elena................ 

7. Curcă Liviu-Adrian ..............         15. Voicu Simona Nina.................... 

8. Filip Mihaela........................... 
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