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         PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2022, ORA 15 

 

 
 

 Nr. 

Crt. 

 

MATERIALE SUPUSE SPRE DEZBATERE ŞI 

APROBARE 

 

INITIATOR/ 

REFERAT DE 

APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1. Proces verbal al şedinţei ordinare   din data de 29.07.2022 

 

   

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului  U.A.T.  ISACCEA,  în 

Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară 

”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare 

din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategia 

de Tarifare) 

 

 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2  

Comisi nr.3 

Nr. 9026/24.08.2022 

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 

împuternicirea Primarului orașului Isaccea – Moraru 

Anastase de către Consiliul Local Isaccea  să semneze la 

notariatul public declarația autentică privind rectificarea 

cărții funciare 32283 Isaccea  

 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.3 

 

Nr. 8632/11.08.2022 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  împuternicirea 

primarului orașului Isaccea – Moraru Anastase de către 

Consiliul Local Isaccea,  să semneze la notariatul public 

contractul de vânzare- cumpărare a terenului intravilan în 

suprafață de 520 mp, situat în orașul Isaccea, str. Livezii, 

nr.11, tarla 40, parcela 475/5, categoria de folosință curți 

construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisi nr.3 

Nr. 9531/12.08.2022 



5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii 

unui Protocol de colaborare cu Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere –CNAIR – în 

vederea implementării în comun a proiectului ,, Drum de 

acces punct vamal Isaccea”  

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2  

Comisia nr.3 

Nr. 9492/24.08.2022 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al Primarului orașului Isaccea , 

județul Tulcea  

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

 

Nr. 9846/23.08.2022 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
contului de execuție al bugetului local Isaccea 
pentru trim. II al anului bugetar 2022 

 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia  nr.2 

Comisia nr. 3 

 

 

Nr. 9885/24.08.2022 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 

contului de execuţie al bugetului creditelor interne 

al orașului Isaccea  pentru  trimestrul II  al anului  

bugetar 2022 

 

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

 

Nr. 9886/24.08.2022 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 

prelungirii valabilității unor contracte de 

închiriere încheiate între persoane fizice și UAT 

Oraș Isaccea  

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

Nr. 9701/ 18.08.2022 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 

repartiției unor locuințe pentru tineri destinate 

închirierii în regim  ANL,  situate în orașului 

Isaccea, județul Tulcea  

 

Primar Moraru Anastase 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

 

 

Nr. 9884/24.08.2022 



 

DIVERSE : 

-  Raport privind evaluarea activității Poliției Orașului Isaccea în semestrul I al anului 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 : 30.08.2022. 
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  

 MORARU ANASTASE                                                                                                                                                     ROTARU DOINA  

                      


