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         PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2022, ORA 12 
 

 

 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 de 

10.05.2022 

 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisi nr.3 

 

2.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui Curcă Liviu – Adrian, următorul 

supleant eligibil pe lista Partidului Naţional Liberal la 

alegerile locale din data de 27.09.2020 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisi nr.3 

Nr. 5948/20.05.2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului local Isaccea definitiv , pentru anul bugetar 

2021  

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisi nr.3 

 

Nr.6219/23.05.2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetlui creditelor interne al oraşului Isaccea pentru 

anul 2021 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr.3 

 

Nr. 6220/23.05.2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli – rectificat – al oraşului Isaccea 

pentru anul 2022 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr. 3 

Nr. 6292/24.05.2022 

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerilor de 

acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al 

oraşului Isaccea pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 

2022 şi alocarea sumelor aferente  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia  nr.2 

Comisia nr. 3 

 

Nr.6231/23.05.2022 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru 

transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul 

Liceului Teoretic ,, Constantin Brătescu ” Isaccea , pentru 

luna aprilie 2022 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisi nr.3 

Nr. 5933/ 23.05.2022 

7 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului oraşului Isaccea  

judeţul Tulcea  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

Nr. 5838/25.05.2022 

8 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

domnului primar – Moraru Anastase , reprezenantul legal 

al oraşului Isaccea în adunarea Generală a Asociaţiei 

Intercomunitară ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de 

Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea  

Primar Moraru 

Anastase  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

Nr. 4219/25.05.2022 

9 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgenţă domnului Reva Ion  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.3 

Nr. 5943/23.05.2022 

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea cu acordul părţilor 

a prelungirii duratei de valabilitate a contractului de 

închiriere nr. 4548/07.06.2022 încheiat între UAT Oraş 

Isaccea şi SC Orange România SA  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 

Nr. 5436/20.05.2022 

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea cu acordul părţilor 

a prelungirii valabilităţii contractului de închiriere nr. 

681/25.05.2018 încheiat între UAT Oraşul Isaccea prin 

reprez. Primar Moraru Anastase şi d-l Sechila Mihai –

Claudiu  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Nr. 5963/17.05.2022 

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea cu acordul părţilor 

a prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de 

închiriere încheiate între persoane fizice şi UAT oraş 

Isaccea- prin reprez. Primar Moraru Anastase   

Primar Moraru Anastase  Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Nr . 5973/17.05.2022 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului :             

,, Asigurarea Infrastructurii  pentru Transportul Verde – 

Pista pentru Biciclete şi  altele  Vehicule Electrice Uşoare 

la Nivel Local   

Primar Moraru Anastase  Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

Nr. 6331/25.05.2022 

 

 

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 : 25.05.2022. 



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  


