
 

 

Anexa nr.1la Documentul de convocare nr. 4920 /21.04.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.04.2022, ORA12 
 

 

Nr. 

crt. 

 

MATERIALE SUPUSE SPRE DEZBATERE ŞI 

APROBARE 

 

INITIATOR/ 

REFERAT DE 

APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1. Aprobare Proces verbal şedinţă extraordinară din data 

de15.04.2022 

 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisi nr.3 

 

2.  

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgență  domnului DRANGĂ COSTICĂ    

 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisi nr.3 

 

3624/01.04.2022 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgență  domnului GRECEANU MIHAI  

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr. 3 

 

 

4339/11.04.2022 

4. privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor 

didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic 

„Constantin Brătescu” Isaccea,  pentru luna MARTIE   

2022 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 3 

 

4684/19.04.2022 

5. privind aprobarea cu acordul părţilor 

 a prelungirii  valabilităţii  contractului  de închiriere nr. 

11545/15.05.2017, încheiat între  U.A.T. Oraşul  Isaccea şi 

Poteraşu Mihai - Alexandru 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr.3 

4852/19.04.2022 

6 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru perioada MAI 2022 –IULIE  2022 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr.3 

4863/19.04.2022 

 

 

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 : 29.04.2022. 
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 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

ROTARU DOINA  


