
 

                                                                                                                                                         Anexa nr.1 la Documentul de convocare nr. 8707/22.07.2022 

 

         PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2022, ORA 11 
 

 Nr. 

Crt. 

 

MATERIALE SUPUSE SPRE DEZBATERE ŞI 

APROBARE 

 

INITIATOR/ 

REFERAT DE 

APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1. Proces verbal şedinţă ordinară   din data de 

30.06.2022 
 

   

2. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui 

de sedinta pentru perioada august  – octombrie 

2022 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2  

Comisi nr.3 

 

 

Nr. 8386/14.07.2022 

3.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei I 
la HCL nr. 125/29.12.2020 – prin stabilirea 
salariului de bază al funcționarului public 
definitiv din aparatul de specialitate al primarului 
care va prelua atribuțiile de ,,Arhitect- șef” din 
cadrul ,, Serviciului de  Urbanism , Amenajarea 
Teritoriului , Cadastru ” funcție vacantă, conform 
prevederilor Legii nr.350/2001   

 

 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisi nr.3 

 

Nr.8587/14.07.2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cu acordul 

părților a prelungirii valabilității unor contracte 

de închiriere încheiate între persoane fizice și 

UAT oraș Isaccea 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisi nr.3 

 

Nr. 8552/19.07.2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului 

pentru transportul cadrelor didactice navetiste 

din cadrul Liceului theoretic ,, Constantin 

Brătescu ” Isaccea , pentru luna Iunie 2022 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.3 

 

Nr. 8199/ 20.07.2022 



6. Proiect de hotărâre privind acordarea  dreptului 

de uz și servitute în favoarea SNTGN 

TRANSGAZ S.A. cu titlu oneros,  pentru terenul 

în suprafață de 727 mp, situat în extravilanul 

orașului Isaccea, CF nr.30577, domeniul privat  al 

orașului Isaccea pentru realizarea investiției “ 

Lucrări de consolidare teren în cadrul S.M.G. 

Isaccea ” 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

 

Nr. 7496/20.07.2022 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea  H.C.L. 

nr. 56 din 31.05.2021 prin aprobarea Studiului de 

fezabilitate cu noile valori   ale indicatorilor 

tehnici și economici aferenți obiectivului de 

investiții         ,, Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Tulcea în perioada 2014-2020” precum și a 

cofinanțării de 2% din bugetul local din valoarea 

eligibilă a investiției  

 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia  nr.2 

Comisia nr. 3 

 

 

 

Nr.8285.1/21.07.2022 

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea 

Contractului de Asociere în Participațiune nr. 

1954 din 11.03.2009, cu modificările și 

completările ulterioare, încheiat între Consiliul 

Local al Orașului Isaccea și SC M.B.S. INVEST 

SRL  
 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

 

Nr.8637/21.07.2022 

9. Proiect de hotîrâre privind rezilierea Contractului 

de administrare nr. 4804 din 29.05.2014 încheiat 

între U.A.T. orașul Isaccea și Autoritatea Navală 

Română pentru Căpitănia Zonală Tulcea 

 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

Nr. 8640/21.07.2022 



10. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului 

de superficie cu titlu oneros asupra terenului 

aparținând domeniului privat al Orașului 

Isaccea,situat  în Isaccea, strada 1 Decembrie , 

nr.1 , județul Tulcea, în favoarea societății SC 

DONARIS SA     

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

 

Nr. 7625/ 22.07.2022 

 

DIVERSE : 

-  Discuții privind respectarea prevederilor ,,Regulamnetului de organizare și funcționare al Consiliului Local al  

orașului Isaccea aprobat prin HCL nr. 47 din 28.05.2020”. 

 

 

 

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. 07.2022. 
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,                                                                                                                                            SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI , 

 MORARU ANASTASE                                                                                                                                                     ROTARU DOINA  

                      


