
Orașul Isaccea Județul Tulcea 

Statutul Unității Administrativ - Teritoriale 

 

 

1 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

 

 

Statutul Unității Administrativ – Teritoriale 

Orașul Isaccea, Județul Tulcea 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 91/26.07.2022

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Orașul Isaccea Județul Tulcea 

Statutul Unității Administrativ - Teritoriale 

 

 

2 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

 

ANEXA NR. 1 

 

Statutul Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Isaccea, 

Județul Tulcea 

 

Capitolul I 

 

Art. 1. (1) – Orașul Isaccea este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și 

patrimoniu propriu; 

b)  subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al 

acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, 

în condițiile legii. 

(2) Primăria Isaccea are sediul social în Orașul Isaccea, la adresa: str. 1 

Decembrie, nr. 25 precum și codul de înregistrare fiscală 3721907. 

Art. 2. (1) Orașul Isaccea are reședința în Orașul Isaccea 

(2) Orașul Isaccea se delimitează din punct de vedere teritorial: 

- N – fluviul Dunărea; 

- S-E – Comuna Niculițel 

- E – Comuna Somova; 
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- V – Comuna Luncavița. 

(3) Orașul Isaccea are în componență un număr de 3 localități, dintre care 1 

localitate urbană și 2  localități rurale, după caz, care sunt amplasate după cum 

urmează: Oraș Isaccea, Revărsarea și Tichilești. 

(4) Orașul Isaccea potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are 

rangul: 

 - Orașul Isaccea – rangul III; 

 - satul Revărsarea – rangul IV; 

 - satul Tichilești– rangul IV; 

  

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și 

extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute 

în anexa nr. 1 la prezentul statut. 

Art. 3. (1)  Orașul Isaccea dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, 

lacuri, mlaștini sau ape subterane, după caz. 

(2) Pe teritoriul Orașului Isaccea după caz, se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3)  Orașul Isaccea dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale Orașului Isaccea sunt formate din:  

a)  resurse de apă; 

b) resurse de hidrocarburi; 

c) alte resurse. 
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(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, 

denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a Orașului Isaccea se regăsesc în 

anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Art. 4. (1) Orașul Isaccea s-a înființat în anul 1968. 

(2) Prima atestare documentară a Orașului Isaccea a fost 1968. 

(3) Evoluția istorică a Orașului Isaccea se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul 

statut. 

Art. 5. (1) Populația Orașului Isaccea, în anul 2021 numără 5165 de locuitori. 

(2) Componența și structura populației  Orașului Isaccea, defalcate inclusiv pe 

localități componente, se regăsește în anexa nr. 4 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului 

în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de 

a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile 

deconcentrate. 

 

Capitolul II 

Autoritățile administrației publice locale 

 

Art. 6. (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Orașului Isaccea, reprezintă autoritate deliberativă de la 

nivelul Orașului Isaccea.  Consiliul Local al Orașului Isaccea este format 

din 15 membri. 

b) Primarul Moraru Anastase, ca autoritate executivă; 
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c) La nivelul Orașului Isaccea, consiliul local a ales un viceprimar, numele 

acestuia fiind Mihail Dorina Adriana . 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

 - Babarabeanu Marinela – PRO ROMÂNIA 

 - Caimacanu Mariana – PNL  

 - Cheluță Sica – USR -PLUS 

 - Chițu Radu-Daniel – PRO ROMANIA 

 -  Crețu Ion – PSD  

 - Curcă Jenică – PNL  

 - Filip Mihaela – PSD  

 - Mândru Alina – PRO ROMANIA  

 - Mihail Dorina-Adriana – PSD  

 - Panait Magdalena – PSD  

 - Petcu Silviu-Ștefan – USR PLUS 

 - Popa Silviu-Daniel – PNL  

 - Răileanu Mihai-Emanuel – PRO ROMANIA  

 - Simion Raluca-Elena – PNL  

 - Voicu Simona-Nina – PSD  

(3) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 

aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 2004, 

sunt prevăzute în anexa nr. 5 .a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la 

prezentul statut, după caz. 
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Art. 7. (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru 

Orașului Isaccea. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 

fiu/fiică a Orașului persoanelor fizice române sau străine pentru Orașul Isaccea. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de 

a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau 

străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului 

de fiu/fiică a Orașului Isaccea se regăsesc în anexa nr. 6 la prezentul statut. 

 

 

Capitolul III 

Căi de comunicații 

 

 

Art. 8. (1) Raza teritorială a Orașului Isaccea este tranzitată, după caz, de una sau 

mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 

363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare: 

a) rețeaua rutieră; 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit 

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Orașul Isaccea Județul Tulcea 

Statutul Unității Administrativ - Teritoriale 

 

 

7 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri 

de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel 

cum sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

 

Capitolul IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a 

unității administrativ teritoriale 

 

Art. 9. (1) Rețeaua școlară de la nivelul Orașului Isaccea potrivit Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul 

total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, 

respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de 

învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul 

total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Orașului Isaccea își desfășoară activitatea un număr total 

de 2 unități de învățământ de stat, Liceul Teoretic Constantin Brătescu, Grădinița 

cu Program Normal Revărsarea.  

(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum 

și universitățile, academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de 

stat private sau confesionale, după caz, sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul 

statut. 
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(4) Orașul Isaccea susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație 

prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. (1)  Pe raza teritorială a Orașului Isaccea își desfășoară activitatea două 

instituții de cultură. 

(2)  Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor 

culturale se regăsesc în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

(3) Orașul Isaccea participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 

contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

Art. 11. (1) Pe raza teritorială a Orașului Isaccea se asigură una sau mai multe 

dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

a) asistență medicală de familie; 

b) cabinet stomatologic; 

c) farmacii. 

(2) Orașul Isaccea participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, 

prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte 

specialități, centre de diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, 

laboratoare, precum și prin alte unități sanitare publice și private, după caz; 

b) unități sanitare publice și private cu paturi. 
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(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin 

unități specializate de urgență și transport sanitar publice sau private, precum și 

prin structuri de primire a urgențelor, organizate în acest scop. 

(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală 

sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

Art. 12. (1)  Pe raza teritorială a Orașului Isaccea se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(2) Orașul Isaccea asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute 

la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Orașul Isaccea se regăsește în 

anexa nr. 8 la prezentul statut. 

 

 

Capitolul V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 13. Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa 

nr. 10 la prezentul statut. 
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Capitolul VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 

Art. 14. (1) Patrimoniul Orașului Isaccea este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Orașului Isaccea, 

precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Orașului Isaccea întocmit și atestat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr 135/14.09.2018, actualizată cu HCL 

148/27.09.2018 și HCL 109/09.09.2019 în conformitate cu prevederile art. 289 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 10 la prezentul 

statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Orașului Isaccea se actualizează ori 

de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de 

internet a Orașului Isaccea, în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

Capitolul VII 

Serviciile publice existente 

 

Art. 15.  Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Orașului 

Isaccea sunt, după caz:   

a) serviciul public de salubrizare; 

b) serviciul public de iluminat; 
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c) serviciul public de alimentare cu apă 

d) alte servicii publice –transport, internet; cablu și telefon; telefonie 

mobilă. 

Art. 16. Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a 

Orașului Isaccea sunt furnizate de ENEL ENERGIE SA, GRENERG SA, E-ON 

ROMANIA SA, ELECTRIC NET. 

 Serviciul de salubritate este externalizat la JT GRUP SRL. 

 Telefonie, internet și cablu este realizat de TELEKOM ROMANIA SA, 

ORANGE SA, RCS&RDS SA, VODAFONE 

 

 

Capitolul VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de 

interes public local 

 

Art. 17. (1) Orașului Isaccea atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și 

de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de 

interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 

atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, 

politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, 
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aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de 

comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes 

județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local 

pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Capitolul IX 

 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea 

administrativ-teritorială 

 

Art. 18.  (1) Orașului Isaccea realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și 

artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau 

proiecte care vizează dezvoltarea comunității.  
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(2) Orașului Isaccea acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative 

cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează 

în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Orașului Isaccea poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își 

desfășoară activitatea pe raza teritorială a Orașului Isaccea se regăsește în anexa 

nr. 11 la prezentul statut. 

Art. 19. (1)  Pe teritoriul Orașului Isaccea își desfășoară Activitatea 4  partide 

politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile 

Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Orașul Isaccea se 

găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

Art. 20.  (1) Pe teritoriul Orașului Isaccea își desfășoară activitatea următoarele 

culte religioase: ortodox, baptist,  musulman, ortodox pe rit vechi. 

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. 

(1) se regăsește în anexa nr. 11 la prezentul statut. 
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Capitolul X 

Participare publică 

 

Art. 21. (1) Populația din Orașul Isaccea este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul 

rural, și pe cartiere și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. 

Art. 22. (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare 

și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 

privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și 

completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente 

ale orașului ori numai în unele dintre acestea. 
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Capitolul XI 

Cooperare sau asociere 

Art. 23. Orașul Isaccea se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice 

de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 24.  Orașul Isaccea aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune. 

Art. 25. Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de 

identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc 

în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

 

Capitolul XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Art. 26. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. . . . . . . . . . . 

Art. 27. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Orașului 

Isaccea sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității 

deliberative. 
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Art. 28. Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică. 

Art. 29. Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 28 

se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul 

elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an. 

 

 

ANEXELE 1-12 LA STATUTUL ORAȘULUI ISACCEA 

 

Anexa Nr. 1 

la statut 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a 

extravilanului pe fiecare dintre localități 

 

Situat la 35 km depărtare de Tulcea, pe malul drept al Dunării, Isaccea se 

poziționează într-o zonă arheologică cu numeroase vestigii, din epoca neolitică 

până în evul mediu.  

Cea mai apropiată aşezare urbană este Orașul Tulcea, la o distanţă de 39 

km.  

Suprafața Orașului Isaccea este de 10207 ha: 

- 2845 ha arabil; 

- 662 ha pășune; 
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- 2 ha fânețe; 

- 358 ha vii; 

- 450 ha livezi 

- 2214 ha pădure; 

- 3191 ha ape; 

- 195 ha curți construcții; 

- 125 ha drumuri; 

- 165 ha neproductiv.  

 

Anexa Nr. 2 

la statut 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității 

administrativ-teritoriale 

 

 

Hidrografia 

         Isaccea este așezată într-o zonă unde se întâlnesc Podișul Niculițel, 

Depresiunea Saon și Lunca Dunării.Trăsăturile proprii reliefului colinar se găsesc 

mai ales în partea de S și SV a Isaccei unde apar frecvent înălțimi care depășesc 

250 m. Pe versantul dunărean sunt interfluvii și văi cărora li se alătură numeroși 

martori de eroziune. Există în unele locuri, în lungul albiei minore a Dunării, 

acumulări de tipul bancurilor de aluviuni submerse, alteori sub forma plajelor care 
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se deplasează modificând permanent refieful submers (în dreptul portului 

Isaccea).  

Teritoriul Isaccei aparține bazinului hidrografic al Dunării, iar rețeua 

hidrografică este format din fluviul Dunărea și o serie de văi cu scurgere 

intermitentă. 

 

Flora 

 Asociațiile și formațiunile vegetale și animale sunt strâns legate în 

distribuția lor de relief, hidrografie și sol. Vegetația de stepă urcă până la altitudini 

de 50-100 m se găsește în amestec cu terenurile agricole și cu pajiștile stepice, 

unde predomină Negara, colilia, păiușul, coada șoricelului, sorgul, pelinița de 

stepă. Silvostepa se interpune ca o zonă de trecere de la stepă la pădure , sub forma 

unor fâșii înguste care ajung în altitudini până la 200 m, constituită din mici insule 

de păduri( stejar pufos și brumăriu, păr, arțar, ulm), diferiți arbuști( păducel, 

porumbar) și pajiști stepice. 

Zona pădurilor ocupă o suprafață redusă (pădurea Isaccei cu fondurile de 

vânătoare Acic-Tepe și Ada-Alunga) cu specii precum stejarul pedunculat, 

carpenul, teiul, frasinul, ulmul, plopul, fauna fiind reprezentată prin căprioare, 

lupi, vulpi, viezuri, bursuci, dihori. 

Vegetația acvatică predominant lacustro-mlăștinoasă (lacuri, ghioluri, 

gârle, mlaștini) este format din brădiș , coada calului, cosor, sârmuliță, iarba 

broaștei, ciulini de baltă, nuferi, stuf, papură, pipirig, rogoz, între speciile de 

păsări de interes vânătoresc numărându-se lișița, rața sălbatică, gâsca de vară, rața 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Orașul Isaccea Județul Tulcea 

Statutul Unității Administrativ - Teritoriale 

 

 

19 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

pestriță, potârnichea, prepelița, uliul găinilor, găinușa de baltă, nagâțul, 

corcodelul. 

 

Fauna 

Fauna de stepă și silvostepă este bogată în rozătoare ( popândăul, soarece 

de cânp, șobolanul cenușiu, șoarecele de pădure, șoarecele dungat de stepă, 

iepurele de camp) și carnivore: dihorul pestriț . Păsările sunt reprezentate prin 

potârnichi, ciocârlii, prigorii, dumbrăvence, reptilele prin șerpi, șopârle, gușteri, 

broasca țestoasă de uscat, iar miriapodele prin călugărițe, lăcuste, cosași și greieri. 

Fauna ichtiologică (din Dunăre și bălți) cuprinde mreana, somnul, 

ghiborțul, morunașul, bibanul, șalăul, roșioara, babușcă, crapul, carasul, linul, 

plătica, obletul, știuca, la care se adaugă o serie de specii migratoare: scrumbia de 

Dunăre, morunul, nisetrul, păstruga, cega. 

 

Resursele naturale 

Ca urmare a condiţiilor naturale, pe raza Orașului Isaccea, apar următoarele 

tipuri de soluri: cernoziomuri ciocolatii, cernoziomuri slab levigate, cernoziomuri 

carbonatice şi rendzine, toate din clasa molisolurilor.  

În Orașul Isaccea predomină solurile tipice de climat arid, cel mai întâlnit 

fiind cernoziomul, cu o fertilitate naturală, fiind propice culturilor cerealiere, a 

plantelor tehnice, etc. 
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Anexa Nr. 3 

la statut 

 

Stema și datele privind înființarea ORAȘULUI ISACCE,  prima atestare 

documentară, precum și evoluția istorică 

  

Stema – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 154 din 14 februarie 2007 

privind aprobarea stemei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea  

Stema oraşului Isaccea, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite. 

În camp albastru se află o cetate de argint cu un turn, creneluri, poartă de 

intrare şi ferestre, aşezată pe o terasă verde, ieşind din valurile de argint. 

Terasa verde este tăiată de un brâu crenelat de aur. 

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate. 

Semnificaţiile elementelor însumate: 

Terasa face referire la relieful zonei, fiind aflată în podişul Dobrogei. 

Valurile simbolizează că localitatea a fost în Antichitate port la fluvial 

Dunărea. 

Cetatea este simbolul continuităţii acestui aşezări ca punct strategic 

fortificat încă din epoca bizantină. 

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are 

rangul de oraş. 
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Orașul Isaccea, a jucat, de-a lungul istoriei, un important rol militar și 

comercial în Dobrogea. 

Localitatea cu încărcătură istorică, martoră la toate evenimentele prin care 

a trecut Dobrogea, este amplasată într-o zonă arheologică cu numeroase vestigii 

din epoca neolitică până în evul mediu. 

Isaccea este denumită – ,,cheia apărării Dobrogei”, şi în acelaşi timp punte 

de trecere, prin vadul de la Obluciţa, pentru trupe şi comercianţi. Pe aici, 

construind poduri, şi-au trecut armatele, în avântul lor razboinic, sultanii otomani 

şi, cu un astfel de prilej, în 1621, în preajma expediţiei lui Osman al II-lea 

împotriva Poloniei, s-a construit  la Isaccea, pe o colina, o cetate patrulateră care 

domina împrejurimile.  
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Dobrogea este des vizitată de numeroşi cărturari, diplomaţi, clerici, 

cronicari şi comercianţi care ne-au lasat informaţii de o deosebită valoare 

documentară.  

Originea îndepărtată a acestei aşezări poate fi identificată în vechiul 

Noviodunum. Localitatea este amintită cu numele vechi de Noviodunum în 

cronica geografului arab Idrisi, ca un important centru comercial. Toponimul 

Noviodunum, de origine celtică, s-a păstrat în epocile romană şi romano-bizantină 

prin ridicarea aici a unei puternice fortificaţii, important centru militar pe linia 

Dunării. 

Începând din secolul al XIV-lea oraşul este pomenit în documentele 

cartografice, acte administrative otomane (deftere), descrieri de călătorie cu 

numele de Isaccea, scris în diverse variante: Isakdji la geograful arab Abulfeda în 

1321, care descrie localitatea ca fiind „un oraş în ţara vlahilor”; Isakçi – în defterul 

otoman din 1530/1531; Sakça kasaba (târg) în defterul din 1573; Sasaucci – la 

Paulo Georgio, sfârşitul secolului al XVI-lea; Sakçî – pe harta lui Katib Çelebi – 

de la jumătatea secolului al XVII-lea; Isakschi – harta austriacă, 1790; Saktcha, 

Sacce – Ion Ionescu de la Brad, 1850; Isaktcha – viceconsul francez Guillaume 

Lejan, 1861; Isaktscha – geologul Karl Peters, 1864; Isakça – fondul inedit al 

tapiurilor, 1850-1877; Isaccea – manuscrisul Teploff, 1878. În câteva cazuri, 

numele Isaccea apare alternativ cu Obluciţa: în harta lui Guillaume de l`Isle din 

1703 – Saczi ou Obluciza”; harta Hassius, prima jumătate a secolului al XVIII-

lea – Saczia, Issacci, Oblucicza. 
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Prima menţiune documentară a oraşului cu numele de Isaccea o datorăm 

geografului  arab Abulfeda, dar sunt istorici, care leagă numele localităţii de Satza 

sau Saccea, un conducător local amintit de către Anna Comnena în lucrarea 

Alexiada, care şi-ar fi avut reşedinţa la Isaccea sau de la Isak-kioi, paşă turc din 

secolul al XVI-lea, considerat întemeietorul oraşului (Isak-kioi – „satul lui Isak”), 

al cărui mormânt se păstrează încă la Isaccea.  

Documentele turceşti şi informatiile călătorilor străini care menţionează 

Isaccea în secolul al XVI-lea oferă temeiuri pentru ipoteza că această aşezare 

medievală a constituit o importantă circumscripţie vamală în cadrul sistemului 

fiscal-comercial otoman. Comerţul regional sau de tranzit desfaşurat prin Isaccea 

a avut o importanţă covârşitoare, contribuind la stabilitatea economică a regiunii 

de la gurile Dunării. În cadrul sistemului vamal otoman, portul şi orasul Isaccea 

au reprezentat un element cheie. Putem presupune ca acele corăbii care treceau 

prin portul de la Isaccea, şi plăteau taxa de trecere, plecau mai departe pe braţul 

Chilia (pentru secolul al XVI-lea nu avem stiri despre navigatia pe bratul Sulina) 

şi, de aici, prin Marea Neagră spre Istanbul. Navigaţia era mai avantajoasă faţă de 

drumul pe uscat în ceea ce priveşte costul încarcăturii transportate, dar nu şi în 

ceea ce priveste rapiditatea. Datorită aşezării sale geografice prielnice, aşezarea 

de la Isaccea, aflată în apropierea vadului de trecere, care oferea posibilitatea 

joncţiunii oştirilor otomane în drumul către ţările islamice (dar-ul-harb), a fost 

frecvent vizitată de numeroşi cărturari, diplomaţi, clerici, cronicari şi comercianţi 

care ne-au lăsat informaţii de o deosebită valoare documentară. 
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Drumul transdobrogean era cunoscut şi utilizat de caravanele de negustori 

care urmareau sa ajungă în Moldova sau Polonia. El reprezenta calea cea mai 

scurtă de legatură între capitala otomană şi Moldova, Polonia şi stepele nord-

pontice. Pe această rută, trecând prin Isaccea s-au deplasat armatele otomane 

pornite în campanie împotriva Moldovei sau Poloniei; tot pe acest drum mergeau 

solii trimişi la domnii Moldovei, la regii Poloniei sau mai departe în Lituania si 

Rusia. 

În literatura istorică se pomeneşte de un „drum turcesc”, care venea din sud 

şi ajungea la Tulcea. O ramură  a acestuia mergea spre Isaccea. 

Aşa cum menţionam mai sus, punct important de trecere a Dunării, 

localitatea Isaccea este menţionată în legătură cu evenimentele politico-militare 

din zonă, respectiv expediţiile turceşti împotriva Moldovei, Poloniei şi apoi 

războaiele ruso-turce din secolele XVIII şi XIX. Astfel, în 1484, în contextul 

expediţiei lui Baiazid al II-lea împotriva Moldovei lui Ştefan cel Mare, oraşul este 

amintit, de cronicarul Saededin, sub forma Isaac; în 1538 în pregătirea 

intervenţiei turceşti împotriva lui Petru Rareş, sultanul Süleyman Kanunî a 

staţionat o perioadă la Isaccea, apoi a  trecut Dunărea spre Moldova. În 1574, 

sultanul Selim al II-lea şi-a concentrat armata şi trece Dunărea pe la Isaccea. 

În timpul domniei lui Mihai Viteazul localitatea este asediată şi cucerită de 

armata domnitorului şi a aliaţilor săi. Isaccea este implicată ca loc de staţionare a 

trupelor înaintea trecerii Dunării şi apoi de regrupare a forţelor după întoarcerea 

de pe câmpul de operaţiuni în contextul campaniilor turceşti împotriva Poloniei 

din 1621 când  armata sultanului Osman al II-lea a staţionat la Isaccea 18 zile. 
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În perioada administraţiei otomane, în Dobrogea şi aşa-zisele „raiale” au 

existat mai multe vakîfuri, mai mari sau mai mici, constituite la ordinul sultanilor 

sau de membri ai casei otomane, mari demnitari sau de simple persoane 

particulare.  

Documentele de epocă aduc date precise şi amănunţite în privinţa hotarului 

şi a compoziţiei veniturilor vakîfului de la Isaccea. Totodată, ele oferă elemente 

preţioase, de referinţă, despre numărul mare de obligaţii fiscale şi nivelul 

activităţilor productive şi comerciale, precum şi despre situaţia demografică din 

zona cuprinsă în acest vakîf. Pe baza documentelor otomane este posibilă 

reconstituirea unor elemente esenţiale ale actului de fondare (vakîf-name) din 

1621 şi constituirea unui tablou al evoluţiei oraşului Isaccea în Evul Mediu. 

Învăţatul otoman Katib Çelei (1609-1657) nota în a sa Cihannuma 

(Geografie Universală) că Isaccea “este un târg şi kaza în Dobrogea spre 

Moldova, aşezat în partea de dincoace a Dunării … Sultanul Osman a trecut pe 

acolo cu prilejul expediţiei din 1029 (de fapt 1030 =  1621) împotriva Poloniei şi 

a construit o cetate, o geamie şi o baie publică. De atunci şi până acum fiind în 

prosperitate, în împrejurimile ei s-au sădit vii şi s-au făcut grădini”. Călătorul 

Evlya Celebi (1611-1684?) şi cronicarul Mustafa Naima (1654-1716) nu 

consemnează decât construirea cetăţii, pe care primul o şi descrie; cel de al doilea 

indică şi faptul că ordinul sultanului pentru ridicarea acesteia s-ar fi dat la 27 iulie 

1621. În schimb, Pietro Deodato Bakšić (1601-1674), care a vizitat Dobrogea şi 

regiunile româneşti în 1641, se arată mai bine informat decât o parte din cronicarii 

otomani, când notează: “De acea parte a Prutului, spre răsărit se aflau sate de 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Orașul Isaccea Județul Tulcea 

Statutul Unității Administrativ - Teritoriale 

 

 

26 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

moldoveni şi nu cu mulţi ani în urmă, când sultanul  Osman a mers la război 

împotriva polonilor, a luat satele acelea, aflate de partea aceea a Prutului, şi le-a 

dăruit moscheii din oraşul Isaccea în părţile turceşti, unde pe atunci era pod peste 

Dunăre; în acea moschee numitul Osman s-a închinat atunci când a mers 

împotriva polonilor, căci e obiceiul la turci ca sultanul, atunci când trece prin ţara 

sa, să facă totdeauna danii moscheelor în care intră să se închine”. 

Relatările călătorilor străini, ca şi informaţiile desprinse din documentele 

istorice privind cetatea medievala Isaccea, dar şi clădirile monumentale sunt în 

măsură să ne ofere o imagine a oraşului în perioada medievală. 

În secolul al XVII-lea localitatea avea în afara rolului militar deosebit 

conferit de poziţia strategică şi un important rol comercial. Erau tranzitate 

importante cantităţi de mărfuri – cereale, animale, cherestea, alimente, robi, tutun 

(începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea) şi avea totodată rolul colectării şi 

depozitării zaharelei (darea în produse) ce lua apoi drumul spre capitala 

Imperiului Otoman, ceea ce a determinat construirea de depozite; de altfel, până 

în secolul al XIX-lea acestea au continuat să funcţioneze. 

Începând din 1768 Isaccea va juca un rol defensiv în seria de conflicte ruso-

turce, suferind numeroase distrugeri. Oraşul este ocupat de trupele ruseşti în 1772, 

1787, 1809, 1854, 1877; astfel, pe harta statistică rusească (1835, 1853) care 

prezintă situaţia Dobrogei după războiul ruso-turc din 1828-1829 se notează că la 

Isaccea rămăseseră în picioare doar 120 de case; războiul ruso-româno-turc 

(războiul pentru independenţa României) din 1877-1878 va pune capăt stăpânirii 

otomane în Dobrogea.  
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Din punct de vedere administrativ, Isaccea a fost sediul kaza-lei cu acelaşi 

nume în sançak-ul Silistra, provincia Rumelia iar în secolul al XIX-lea, după 

1864, parte a sançak-ului Tulcea. 

După războiul din 1877-1878 la care a participat şi populaţia locală, Isaccea 

şi întreaga Dobroge vor fi integrate în hotarele statului român. 

 

Anexa Nr. 5. a 

la statut 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 

aleșilor locali de la nivelul Orașului Isaccea, precum și apartenența politică 

a acestora, începând cu anul 1992 

 

Primar Orașul Isaccea 

 

Mandat 1992-1996 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Ivanciu Ilie 10.01.1954 CDR- 

Convenția 

Democrată 

Română 

1992-1996 
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Mandat 1996-2000 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Petre Ilie 29.06.1966 PR -Partidul 

Republican 

1996-2000 

 

Mandat 2000-2004 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Petre Ilie 29.06.1966 PR -Partidul 

Republican 

2000-2004 

 

Mandat 2004-2008 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Petre Ilie 29.06.1966 PR -Partidul 

Republican 

2004-2008 

 

Mandat 2008-2012 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Petre Ilie 29.06.1966 PR -Partidul 

Republican 

2008-2012 
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Mandat 2012-2016 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Moraru Anastase 21.11.1961 Partidul 

Social 

Democrat 

PSD 

2012-2016 

 

Mandat 2016-2020 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Moraru Anastase 21.11.1961 Partidul 

Social 

Democrat 

PSD 

2016-2020 

 

Mandat 2020-2024 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Moraru Anastase 21.11.1961 Partidul 

Social 

Democrat 

PSD 

2020-2024 
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Anexa Nr. 5. b 

la statut 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor 

aleșilor locali de la nivelul Orașului Isaccea, precum și apartenența politică 

a acestora, începând cu anul 1992 

 

CONSILIERI LOCALI 

 

 

 

Mandat 1992-1996 

Nr. 

Crt. 

Nume și 

prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Petrescu Nicolae 24.10.1923 CDR 1992-1992 

2 Petrescu N. Ionel 24.06.1948 CDR 1992-1996 

3 Mihail Grigore 21.03.1949 CDR 1992-1992  martie 

4 Băjan Liviu 23.08.1942 CDR 1992-1996 

5 Pahone Tudor 02.04.1921 CDR 1992-1996 

6 Horga Dorel 15.05.1955 CDR 1992-1996 

7 Meragiu Ștefan 28.03.1961 CDR 1992-1993 

( HCL 

38/25.11.1993) 
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8 Chiriac Pascu - 

viceprimar 

13.08.1932 CDR 1992-1996 

9 Dogaru Oprea 30.11.1961 FSN 1992-1996 

10 Tudor Gică 04.02.1953 FSN 1992-1996 

11 Avrămescu 

Ghiorghe 

02.03.1952 FSN 1992-1996 

12 Bibere Costică 16.01.1944 FSN 1992-1993 

( HCL 

38/25.11.1993) 

13 Ticovschi Mihai 02.08.1944 FSN 1992-1996 

14 Mișcalencu Vasile 07.01.1950 FSN 1992-1996 

15 Mihail Stelian 03.09.1958 INDEPENDENT 1992-1996 

16 Petre Anton 23.10.1932 CDR 1992-1996 

(HCL 

9/28.02.1992) 

17 Boghici Vasile 11.06.1956 CDR martie 1992-1993 

( HCL 

38/25.11.1993) 

18 Averchi Chrilă 18.03.1918 CDR 1992-1996 

19 Mișcalencu 

Gheorghe 

15.12.1945 FSN 1993-1996 

( HCL 

38/25.11.1993) 

20 Paraschiv Nicolae 11.09.1916 CDR 1993-1996 
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( HCL 

38/25.11.1993) 

21 Rusovici Titus 01.04.1957 CDR 1993-1994 

( HCL 

38/25.11.1993) 

( HCL 

40/24.11.1994) 

22 Culea Ion 22.07.1948 CDR 1995-1996 

(HCL 

10/27.04.1995) 

 

 

Mandat 1996-2000 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Barbu Niculae 25.08.1945 PDSR-

PARTIDUL 

DEMOCRAȚIEI 

SOCIALE DIN 

ROMÂNIA 

1996-1997 

(HCL 

34/13.06.1997) 

2 Canciu Gheorghe 24.11.1955 PDSR 1996-2000 

3 Drăgan Ion 23.03.1957 PDSR 1996-1997 

(HCL 

40/01.07.1997) 
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4 Mincă Ion 07.01.1952 PDSR 1996-2000 

5 Lupu Marin 03.09.1949 PR- Partidul 

Republican 

1996-2000 

6 Munteanu Gică 27.10.1959 PR 1996-2000 

7 Șerban Ștefan 02.08.1955 PR 1996-2000 

8 Sima Dumitru 09.02.1949 CDR -Convenția 

Democratică din 

România 

1996-2000 

9 Vulpe Mihai - viceprimar 01.09.1953 USD-PD 

Uniunea Social 

Democrată 

1996-1997 

(HCL 

35/13.06.1997) 

10 Curcă Jenică 20.01.1954 INDEPENDENT 1996-2000 

11 Mihail Stelian 03.09.2958 PL 93 -Partidul 

Liberal 1993 

1996-2000 

12 Dogaru Oprea 31.11.1961 INDEPENDENT 1996-2000 

13 Tudor Gică 03.02.1953 PDAR partidul 

democrat agrar 

din România 

1996-2000 

14 Dogaru Ștefan 07.05.1931 PSM -Partidul 

Socialist al 

Muncii 

1996-2000 

15 Dănilă Tănțica 24.03.1960 PR 1996-1997 

(HCL 

72/19.12.1997) 

16 Găteje Gheorghe 01.01.1962 USD_PD 1997-2000 
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(HCL 

41/01.07.1997) 

17 Omer Nazif 01.11.1948 PDSR 1997-2000 

(HCL 

42/01.07.1997) 

18 Popa Dan 12.12.1952 PDSR 1997-2000 

(HCL43/01.07.1997) 

19 Mânăscurtă Ștefan 09.01.1956 PR 1997-2000 

(HCL 

73/19.12.1997) 

 

Mandat 2000-2004 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Vulpe Mihai - viceprimar 01.09.1953 PD 2000 - 2001 

( HCL 

16/28.05.2001) 

2 Găteje Gheorghe 01.01.1962 PD 2000-2004 

3 Bandarica Ion  29.12.1949 PD 2000-2004 

4 Osman Farize 15.09.1939 PD 2000-2004 

5 Panait Gheorghe 24.09.1938 PD 2000-2004 

6 Grigoraș Paraschiv 14.08.1955 PD 2000-2004 

7 Pocovnicu Ion 11.02.1960 PD 2000-2004 

8 Stan Varvara 16.03.1952 PD 2000-2004 

9 Cotigă Ioan-Adrian 03.12.1957 PD 2000-2002 
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(HCL 

76/10.12.2002) 

10 Canciu Gheorghe 24.11.1955 PDSR 2000-2004 

11 Mincă Ion 07.01.1952 PDSR 2000-2004 

12 Popa Dan 12.12.1952 PDSR 2000-2004 

13 Bozoncă Constantin 28.01.1938 PDSR 2000-2004 

14 Toma Costache-Costel 28.01.1968 PDSR 2000-2004 

15 Sarău Vasile 15.05.1958 PDSR 2000-2004 

16 Tălășman Alexandru 13.08.1946 PD 2001-2004 

(HCL 

18/28.05.2001) 

17 Dobrin Geta 25.07.1961 PD 2002-2004 

(HCL 

77/10.12.2002) 

 

Mandat 2004-2008 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Barbu Niculae 25.08.1945 PSD 2004-2008 

2 Canciu Gheorghe 24.11.1955 PSD 2004-2008 

3 Crețu Ion 24.10.1950 PSD 2004-2008 

4 Dobrin Geta 25.07.1961 PUR 2004-2008 

5 Gherghișan Ion 21.11.1959 PRM 2004-2008 

6 Mihail Camelia 15.06.1967 PSD 2004-2008 
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7 Mincă Ion 07.01.1952 PSD 2004-2008 

8 Moraru Ionica 03.09.1968 PSD 2004-2008 

9 Osman Farize 15.09.1939 PD 2004-2008 

10 Pavel Nicolae - viceprimar 27.02.1966 PRM 2004 

11 Petrescu Eugen 06.03.1952 PNL 2004-2008 

12 Popa Dan 12.12.1952 PSD 2004-2008 

13 Rădulescu Niculae-Puiu 26.07.1935 PD 2004-2008 

14 Sigui Alexandru 19.12.1954 PUR 2004-2008 

15 Vulpe Mihai 01.09.1953 PD 2004-2008 

16 Palade Neculai 28.03.1949 PRM 2004-2008 

 

Mandat 2008-2012 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Vulpe Mihai 01.09.1953 PDL 2008-2011 

(HCL 

41/22.07.2011) 

2 Găteje Gheorghe 01.01.1962 PDL 2008-2012 

3 Curcă Jenică 20.01.1954 PDL 2008-2012 

4 Stroe Remus 28.12.1966 PDL 2008-2009 

(HCL 

6/27.02.2009) 

5 Cotigă Ioan Adrian 03.12.1957 PDL 2008-2012 
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6 Bandarica Ion 29.12.1949 PDL 2008 ( HCL 

20/25.09.2008) 

7 Teliceanu Varvara 16.03.1952 PDL 2008-2012 

8 Moraru Anastase 21.11.1961 PSD 2008-2012 

9 Crețu Ion 24.10.1950 PSD 2008-2012 

10 Barbu Niculae 25.08.1945 PSD 2008-2012 

11 Canciu Gheorghe 24.11.1955 PSD 2008-2012 

12 Mihail Camelia 15.06.1967 PAE 2008-2012 

13 Grigoraș Paraschiv 18.08.1955 PAE 2008-2012 

14 Pavel Nicolae 27.02.1966 PRM 2008-2010( 

HCL 

20/26.03.2010) 

15 Băițoiu Vasile 22.05.1959 PNL 2008-

2010(HCL 

45/30.07.2010) 

16 Pomazan Lucia-Nora 28.09.1975 PDL 2008-2012 ( 

HCL 

21/25.09.2008) 

17 Paul Tudor 10.04.1962 PDL 2009-2012( 

HCL 

7/27.02.2009) 

18 Ghimpu Marcel 19.06.1955 PRM 2010-

2012(HCL 

21/26.03.2010) 
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19 Mironov Nina 05.11.1948 PNL 2010-2012 

(HCL 

52/28.09.2010) 

20 Feta Musin 12.06.1957 PDL 2011-2012 

(HCL 

42/22.07.2011) 

 

Mandat 2012-2016  

 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Barbu Niculae 25.08.1945 USL 2012-2016 

2 Canciu Gheorghe 24.11.1955 USL 2012-2016 

3 Crețu Ion 24.10.1950 USL 2012-2016 

4 Curcă Jenică 20.01.1954 PDL 2012-2016 

5 Feta Musin 12.06.1957 PDL 2012-2016 

6 Gălățeanu Mariana-Nela 21.01.1971 USL 2012-2016 

7 Găteje Gheorghe 01.01.1962 PDL 2012-2016 

8 Lescai Oana 22.01.1983 PDL 2012-2016 

9 Mihail Stelian 03.09.1958 USL 2012-2016 

10 Moraru Neculai 23.11.1958 USL 2012-2016 

11 Petrescu Eugen 06.03.1952 USL 2012-2016 

12 Reva Jana 30.07.1956 PP-DD 2012-2016 
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13 Șerban Marius-Cătălin 29.04.1979 USL 2012- martie 

2016 

 ( HCL 

39/31.03.2016) 

14 Tudor Gică 04.02.1953 PDL 2012-2016 

15 Petre Ilie 29.06.1966 PDL 2012-2016  

( HCL 

36/22.03.2016) 

16 Sima Mariana 23.11.1949 PDL 2016 

(HCL 

40/31.03.2016) 

17 Nedelcu Elena 17.04.1953 USL (PNL) 2016 (HCL 

54/29.04.2016) 

 

Mandat 2016-2020  

Nr. 

Crt. 

Nume și 

prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Crețu Ion 24.10.1950 PSD 2016-2020 

2 Voicu Simona-Nina 22.01.1973 PSD 2016-2020 

3 Popa Doru 02.11.1956 PSD 2016-2020 

4 Caimacanu Mariana 03.09.1990 PNL 2016-2020 

5 Popa Silviu-Daniel 31.10.1975 PNL 2016-2020 

6 Curcă Jenică 20.01.1954 PNL 2016-2020 

7 Panait Magdalena 18.10.1978 PSD 2016-2020 
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8 Gălățeanu Mariana-

Nela 

21.01.1971 PSD 2016-2020 

9 Ignat Nina 03.09.1968 PMP 2016-2020 

10 Chițu Radu-Daniel 07.10.1981 PSD 2016-2019  

( HCL 56/25.04.2019) 

11 Mihail Stelian 03.09.1958 PNL 2016  

( HCL 7/07.07.2016) 

12 Petcu Silviu-Ștefan 03.09.1974 UNPR iulie 2016- iulie 2020  

(HCL 17/29.07.2016) (HCL 

74/31.07.2020) 

13 Cobzarencu 

Alexandra 

01.09.1991 UNPR iulie 2016-  2020  

(HCL 17/29.07.2016) 

14 Beizat Ediz 15.08.1970 UNPR iulie 2016-  2020  

(HCL 17/29.07.2016) 

15 Bujoreanu Iulian 12.06.1987 UNPR  iulie 2016-iulie 2020 

(HCL 17/29.07.2016) 

(HCL 75/31.07.2020) 

16 Darie (Lescai) Oana 22.01.1983 PNL 2016-2017 

(HCL 18/29.07.2016) 

HCL 133/31.10.2017 

17 Simion Raluca-Elena 20.07.1985 PNL 2017-2020 

(HCL 134/31.10.2017) 

18 Mihail Dorina-

Adriana 

01.08.1982 PSD 2019-2020  

(HCL 64/29.05.2019) 
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Mandat 2020-2024  

 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 
Babarabeanu Marinela 10.02.1973 

PRO 

ROMÂNIA 

2020-prezent 

2 Caimacanu Mariana 03.09.1990 PNL 2020-prezent 

3 Cheluță Sica 14.06.1979 USR-PLUS  2020-prezent 

4 
Chițu Radu-Daniel 07.10.1981 

PRO 

ROMÂNIA 

2020-prezent 

5 Crețu Ion 24.10.1950 PSD 2020-prezent 

6 Curcă Jenică 20.01.1954 PNL 2020-prezent 

7 Filip Mihaela 31.07.1979 PSD 2020-prezent 

8 
Mândru Alina 26.07.1990 

PRO 

ROMÂNIA 

2020-prezent 

9 Mihail Dorina-Adriana 01.08.1982 PSD 2020-prezent 

10 Panait Magdalena 18.10.1978 PSD 2020-prezent 

11 Petcu Silviu-Ștefan 03.09.1974 USR -PLUS 2020-prezent 

12 Popa Silviu-Daniel 31.10.1974 PNL 2020-prezent 

13 
Răileanu Mihai-Emanuel 23.12.1971 

PRO 

ROMÂNIA 

2020-prezent 

14 Simion Raluca-Elena 20.07.1985 PNL 2020-prezent 

15 Voicu Simona-Nina 22.01.1973 PSD 2020-prezent 
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VICEPRIMAR 

 

Mandat 1992-1996   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Chiriac Pascu 13.08.1932 Convenția 

democrată 

Romănă) 

1992-1996 

 

Mandat 1996-2000   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Vulpe Mihai 01.09.1953 USD 1996-2004 

 

Mandat 2000-2004   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Vulpe Mihai 01.09.1953 USD 1996-2004 

 

Mandat 2004-2008    

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Pavel Nicolae 27.02.1966 PRM 2004-2008 
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Mandat 2008-2012   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Curcă Jenică 20.01.1954 PNL 2008-2012 

 

 

Mandat 2012-2016   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Mihail Stelian 03.09.1958 USL2012-2016  

 

Mandat 2016-2020   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Curcă Jenică 20.01.1954 PNL 2020-2024 

 

Mandat 2020 – 2024   

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 

Perioada 

1 Mihail Dorina Adriana 01.08.1982 PSD aprilie 2022-

2024 

( HCL nr. 

41/07.04.2022) 
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Anexa Nr. 6 

la statut 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Orașului", 

respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al Orașului Isaccea" 

 

 

Art. 1.  Titlul de "Cetățean de onoare al Orașului Isaccea, denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Orașului 

Isaccea. 

Art. 2.  Certificatul de "Fiu/fiică al Orașului Isaccea,  denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Orașului Isaccea 

persoanelor născute în Orașul Isaccea la împlinirea vârstei de 18 ani.  

Art. 3.  Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de 

vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă. 

Art. 4.  Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, 

naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Art. 5.  Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 
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c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 6.  Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de 

persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-

au pus amprenta asupra dezvoltării Orașului Isaccea și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 

Orașului Isaccea, în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de 

evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile 

concetățenilor lor, în Orașul Isaccea. 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare 

etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor 

Orașului Isaccea. 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor 

ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Orașului Isaccea 

în lume;  

f) sportivi din Orașul Isaccea care au obținut rezultate deosebite în competiții 

sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al 

consiliului local, după caz. 

Art. 7.  Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele 

situații: 
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a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni 

contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea 

se va face după clarificarea situației juridice. 

Art. 8. (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a 

Certificatului prin depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială 

respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu 

originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 

puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul 

general al unității administrativ- teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit 

de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a 

ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă 

cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului 

în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Orașului Isaccea sau de către 

președintele Consiliului Județean Tulcea după caz, în cadrul ședințelor ordinare 

sau extraordinare ale Consiliului Orașului Isaccea. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Orașului Isaccea sau de 

către președintele Consiliului Județean Tulcea,  după caz, în cadrul unei festivități 

care se organizează de către primar sau președintele consiliului județean, după 

caz. 

Art. 9.  Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) președintele consiliului Orașului Isaccea prezintă referatul de aprobare 

care a stat la baza propunerii Hotărârii Consiliului Județean Tulcea.  

c) președintele consiliului Orașului Isaccea înmânează diploma de 

"Cetățean de onoare al Orașului Isaccea " persoanei laureate sau persoanei 

care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
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e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe 

scurt meritele laureatului; 

f) laureatul său, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie 

câteva rânduri în Cartea de onoare al Orașului Isaccea. 

Art. 10.  Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Orașului 

Isaccea la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;  

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul 

Consiliului Local al Orașului Isaccea sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din 

Orașul Isaccea; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive 

organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului județean/local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al Orașului Isaccea. 

Art. 11.  Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 12.  Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 

7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă 

natură Orașului Isaccea, locuitorilor săi sau țării. 
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Art. 13.  Retragerea Titlului se face de către Consiliul Consiliul Local al 

Orașului Isaccea, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Consiliul Local al Orașului Isaccea de către 

persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată 

cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea 

candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi 

prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

Art. 14. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Orașului Isaccea. 

Art. 15.  Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o 

plăcuță cu numele acestuia. 

Art. 16.  Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate 

și în format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale 

respective. 

Art. 17.  Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către primarul Orașului Isaccea. 
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Anexa Nr. 7 

la statut 

Rețeaua rutieră 

 

A. Drumuri de interes național:  

- DN 22/DE87   8,7 km 

 

B. Drumuri de interes județean:  

- DJ 229T( Câmpia Libertății) 

 

C. Drumuri de interes local: 

- 44 km 

 

Anexa Nr. 8 

la statut 

 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, 

asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 

- Liceul Teoretic Constantin Bratescu Isaccea 

- Gradinita cu program normal Revărsarea 

II. Instituții din domeniul culturii 

- Casa de cultură Paul Barbăneagră 
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- Biblioteca Orășănească Elena Lelia Avrigeanu 

III. Instituții din domeniul sănătății 

- Dispensar medical – medic de familie; 

- Cabinet stomatologic; 

- Farmacii 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

- Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Orașului Isaccea. 

V. Instituții din domeniul sportiv 

- Asociatia Club Sportiv Progresul Isaccea 

 

Anexa Nr. 9 

la statut 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din 

sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură 

 

În Orașul Isaccea sunt 285 agenți economici, aceștia reprezintă 1,42 % din 

totalul agenților economici din Județul Tulcea. Cifra de afaceri este de 36,5 

milioane lei, adica 0,47 % din cifra de afaceri din județul Tulcea. Însumat este un 

profit de 6,4 milioane lei, ceea ce reprezintă 0,89 % din profitul net realizat în 

județul Tulcea. 

Clasificația firmelor după cifra de afaceri din Orașul Isaccea este 

următoarea: TIBISAV SRL (6,5 milioane), CDL PRODCOM (3,8 milioane), 

ARTEM ORIENTAL (3 milioane lei).  
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După numărul de angajați se clasifică astfel: TIBISAV (17 angajați), MAR-

INA PRODPREST TECHNOLOGY  (16  angajați), CDL PRODCOM  (15 

angajați).  

După profit firmele se clasifică astfel: MAN UP FASTER (1,4 milioane 

lei), GABIONA COM (717 mii lei),  TIBISAV (585 mii lei). 

Firmele au principalele activități: comerț cu amănuntul, cultivarea 

cerealelor, fabricarea altor articole din metal, cultivarea fructelor. 

Ultimile firme înființate sunt: CPA ANTONIA STEEL, LUPU ANDREEA 

APICULTOR PFA, PETRARU MARIOARA PFA. 

 

Anexa Nr. 10 

la statut 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Orașului Isaccea 

 

Inventarul bunurilor Orașului Isaccea a fost întocmit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 26/2001. 

Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Orașului Isaccea: 

Nr. Crt. Codul de 

clasificație 

Denumirea bunului Anul  Valoarea de 

inventar 

1 1.3.7.2 TEREN  T 2 2310 MP   

2 1.3.7.2. TEREN T 10  1621 MP   

3 1.3.7.2 TEREN T 10  1175 MP   

4 1.3.7.2 TEREN  T 19 951 MP   
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5 1.3.7.2 TEREN T 19 569 MP   

6 1.3.7.2 TEREN  T 20 729 MP   

7 1.3.7.2 TEREN T 20 888 MP   

8 1.3.7.2 TEREN T 31 1011 MP   

9 1.3.7.2 TEREN T 31 1523 MP   

10 1.3.7.2 TEREN T 33 1202 MP   

11 1.3.7.2 TEREN T 34 1951 MP   

12 1.3.7.2 TEREN T 30 1212 MP   

13 1.3.7.2 TEREN T 21 693 MP   

14 1.3.7.2 TEREN T 22 1689 MP   

15 1.3.7.2 TEREN T 17 965 MP   

16 1.3.7.2 TEREN T 18 1219 MP   

17 1.3.7.2 TEREN T 11 1145 MP   

18 1.3.7.2 TEREN T 9 597 MP   

19 1.3.7.2 TEREN T 8 1103 MP   

20 1.3.7.2 TEREN T 3 1247 MP   

21 1.3.7.2 TEREN T 1 592 MP   

22 1.3.7.2 TEREN T 18 457 MP   

23 1.3.7.2 TEREN T 33 2478 MP   

24 1.3.7.2 TEREN T 15 2881 MP   

25 1.3.1.7 CONSTRUCTIE T 15-Fantana suprafata 16 

MP 

  

26 1.3.7.2 TEREN T 33 243 MP   

27 1.3.7.2 TEREN T 23 2733 MP   

28 1.3.7.2 TEREN T 56 1484 MP   

29 1.3.7.2 TEREN T 57 723 MP   
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30 1.3.7.1 STR BOBALNA –SUPRAFATA 1627MP 

LUNGIME 203 MP 

  

31 1.3.7.2 TROTUAR T 2 2310 MP   

32 1.3.7.2 TROTUAR T 10 1621 MP   

33 1.3.7.2 TROTUAR T 10 1175 MP   

34 1.3.7.2 TROTUAR T 19 951 MP   

35 1.3.7.2 TROTUAR T 19 569 MP   

36 1.3.7.2 TROTUAR T 20 729 MP   

37 1.3.7.2 TROTUAR T 20 888 MP   

38 1.3.7.2 TROTUAR T 31 1011 MP   

39 1.3.7.2 TROTUAR T 31 1523 MP   

40 1.3.7.2 TROTUAR T 33 1202 MP   

41 1.3.7.2 TROTUAR TARLA 34 1951 MP   

42 1.3.7.2 TROTUAR T 30 1212 MP   

43 1.3.7.2 TROTUAR T 21 693 MP   

44 1.3.7.2 TROTUAR T 22 1689 MP   

45 1.3.7.2 TROTUAR T 17 965   

46 1.3.7.2 TROTUAR T 11 1145 MP   

47 1.3.7.2 TROTUAR T 18 1219 MP   

48 1.3.7.2 TROTUAR T 9 597 MP   

49 1.3.7.2 TROTUAR T 8 1103 MP   

50 1.3.7.2 TROTUAR T 3 1247 MP   

51 1.3.7.2 TROTUAR T 1 591   

52 1.3.7.2 TROTUAR T 18 457 MP   

53 1.3.7.2 TROTUAR T 33 2478 MP   

54 1.3.7.2 TROTUAR T 15 2881 MP   
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55 1.3.1.7 CONSTRUCTIE FANTANA T 15 

SUPRAFATA 16 MP 

  

56 1.3.7.2 TROTUAR T 33 243 MP   

57 1.3.7.2 TROTUAR T 23 2733 MP   

58 1.3.7.2 TROTUAR T 56 1484 MP   

59 1.3.7.2 TROTUAR T 57 723 MP   

60 1.6.2 CONSTRUCTIE COMPLEX SERVICII 

SOCIALE REVARSAREA 

 863.853,52 

61 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT CONSTRUCTIE 

COMPLEX SERVICII SOCIALE 

REVARSAREA 

1967 1 

62 1.6.2 CLADIRI DE INVATAMANT  4.151.948,22 

63 9.2.1.1.1 TEREN LICEUL CONSTANTIN 

BRATESCU 

2001 1 

64 1.6.2 CONSTRUCTIE SALA SPORT  1976 162.161,53 

65 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT SALA SPORT 2016 1 

66 1.3.7.2 CALE ACCES SALA DE SPORT  1961 1 

67 1.6.2 CLADIRI INVATAMANT CICLUL 

PRIMAR SI CICLUL GIMNAZIAL 

 3.124.391,44 

68 9.2.1.1.1 TEREN LICEUL CONSTANTIN 

BRATESCU  

1964 1 

69  1.6.2 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 

REVARSAREA 

 139.432,95 

70 9.2.1.1.1 TEREN LICEUL CONSTANTIN 

BRATESCU  

1976 1 

71 1.6.2 STATIE DE EPURARE 39464,69  

72 9.2.1.1.1 TEREN STATIE EPURARE 2001 15.895,67 
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73 9.2.1.1.1 BAZA SPORTIVA  1 

74 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT COSTRUCTIEI SEDIU 

ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI 

ORASULUI ISACCEA 

 1 

75 1.6.4 CONSTRUCTIE SEDIU 

ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI 

ORASULUI ISACCEA 

2011 3.708.239,71 

76 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 774 MP 2001 1 

77 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 545 MP 2001 1 

78 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 678 MP 2001 1 

79 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 826 MP 2001 1 

80 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 112 MP 2001 1 

81 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 179 MP 2001 1 

82 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 46 MP 2001 1 

83 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 30 MP 2001 1 

84 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 55 MP 2001 1 

85 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 188 MP 2001 1 

86 2.4.2.1.0 TEREN INTRAVILAN 1918 MP 2001 1 

87 1.3.7.2 PARCARE 2001 1 

88 9.2.1.1.1 TEREN CENTRU DE ZI 2001 107.022,08 

89 1.6.2 CONSTRUCTIE CENTRU DE ZI 1978 1.228.519,5 

90 9.2.1.1.2 TEREN RAMPA GUNOI NR.2 2011 113.677,81 

91 1.3.7.1.B DRUM EXPLOATARE 2498 MP 2016 1 

92 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 15.869 MP 2016 1 

 

93 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 1126 MP 2016 1 
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94 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 935 MP 2016 1 

95 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE  8016 MP 2016 1 

96 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 1575 MP 2016 1 

97 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 2518 MP 2016 1 

98 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 5000 MP 2016 1 

99 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 3129 MP 2016 1 

100 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 428 2016 1 

101 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 2448 MP 2016 1 

102 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 987 MP 2016 1 

103 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 5774 MP 1989  1 

104 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 9153 MP   

105 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 10796 MP 1989 1 

106 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 4102 MP 1989 1 

107 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 2563 MP 1989 1 

108 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 4726 MP 1989 1 

109 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 3968 MP 1989 1 

110 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 9141 MP 1989 1 

111 1.3.7.1.B DRUM DE EXPLOATARE 5467 MP 1989 1 

112 1.3.7.1.B  DRUM DE EXPLOATARE 9583 MP 1989 1 

113 1.3.7.1 STRADA 1 MAI 1646 MP 1961 1 

114 1.3.7.1 STRADA 9 MAI  1961 1 

115 1.3.7.1 STRADA 24 MAI 1891 MP 1961 1 

116 1.3.7.1 STRADA ALEXANDRU CEL BUN 1961 1 

117 1.3.7.1 STRADA 24 IANUARIE 1891 MP 1961 1 

118 1.3.7.1 STRADA ALEXANDRU VLAHUTA 1961 1 

119 1.3.7.1 STRADA ANA IPATESCU 3213 MP 1961 1 
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120 1.3.7.1 STRADA BOBALNA 3639 MP 1961 1 

121 1.3.7.1 STRADA BRAILEI 3138 MP 1961 1 

122 1.3.7.1 STRADA CALEA MACIN 1597 MP 1961 1 

123 1.3.7.1 STRADA CIRESULUI 2703 MP 1961 1 

124 1.3.7.1 STRADA CLOSCA 25.087 MP 1961 1 

125 1.3.7.1 STRADA C-TIN BRANCOVEANU 739 

MP 

1961 1 

126 1.3.7.1 STRADA CRISAN 1276 MP 1961 1 

127 1.3.7.1 STRADA CURENTULUI  9749 MP 1961  1 

128 1.3.7.1 STRADA CUZA VODA TRONSON I 4194 

MP 

1961 1 

129 1.3.7.1 STRADA CUZA VODA TRONSON II 5814 

MP 

1961 1 

130 1.3.7.1 STRADA DAMBOVITEI 2726 MP 1961 1 

131 1.3.7.1 STRADA DIMITRIE CANTEMIR 1486 MP 1961 1 

132 1.3.7.1 STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU 

4840 MP 

1961 1 

133 1.3.7.1 STRADA DR.MARINESCU 1462 MP 1961 1 

134 1.3.7.1 STRADA DOROBANTILOR TRONSON I 

1175 MP 

1961 1 

135 1.3.7.1 STRADA DOROBANTILOR TRONSON II 

1759 MP 

1961 1 

136 1.3.7.1 STRADA EROILOR TRONSON II 

2341 MP 

1961 1 

137 1.3.7.1 STRADA EROILOR TRONSON III 

813 MP 

1961 1 

138 1.3.7.1 STRADA FRASINULUI 2974 MP 1961 1 
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139 1.3.7.1 STRADA GHE.ASACHI 2280 MP 1961  1 

140 1.3.7.1 STRADA GHE.DOJA 2122 MP 1961 1 

141 1.3.7.1 STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU 

833 MP 

1961 1 

142 1.3.7.1 STRAGA GRIGORE URECHE 2563 MP 1961 1 

143 1.3.7.1 STRADA GRIVITEI 1379 1961 1 

144 1.3.7.1 STRADA HORIEI 1158 MP 1961 1 

145 1.3.7.1 STRADA I.L CARAGIALE 1583 MP 1961 1 

146 1.3.7.1 STRADA INDEPENDENTEI   I 5059 MP 1961 1 

147 1.3.7.1 STRADA INDEPENDENTEI  II 2536 MP 1961 1 

148 1.3.7.1 STRADA IOAN SLAVICI 1280 MP 1961 1 

149 1.3.7.1 STRADA LIVEZII 8600 MP 1961 1 

150 1.3.7.1 STRADA MIHAIL KOGALNICEANU 

2152 MP 

1961 1 

151 1.3.7.1 STRADA NICOLAE BALCESCU 1258 MP 1961 1 

152 1.3.7.1 STRADA NICOLAE GRIGORESCU  2003 

MP 

1961 1 

153 1.3.7.1 STRADA NICOLAE IORGA 2432 MP 1961 1 

154 1.3.7.1 STRADA NUCILOR 5858 MP 1961 1 

155 1.3.7.1 STRADA NUFARULUI TRONS I 4100 MP 1961 1 

156 1.3.7.1 STRADA NUFARULUI TRONS II 2262 1961 1 

157 1.3.7.1 STRADA PACII 1454 MP 1961 1 

158 1.3.7.1 STRADA PANAIT CERNA 1969 MP 1961 1 

159 1.3.7.1 STRADA PANSELEI 1328 MP 1961 1 

160 1.3.7.1 STRADA PLAURULUI 1264 MP 1961 1 

161 1.3.7.1 STRADA POPA SAPCA 1684 MP 1961 1 
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162 1.3.7.1 STRADA PREDEAL 3366 MP 1961  1 

163 1.3.7.1 STRADA RAPEI 1726 MP 1961 1 

164 1.3.7.1 STRADA REPUBLICII TRONS I 862 MP 1961 1 

165 1.3.7.1 STRADA REPUBLICII TRONS II 553 MP 1961 1 

166 1.3.7.1 STRADA SALCAMULUI  2266 MP 1961 1 

167 1.3.7.1 STRADA SOIMULUI  2043 MP 1961 1 

168 1.3.7.1 STRADA STUPARILOR 3132 MP 1961 1 

169 1.3.7.1 STRADA SUHAT 24226 MP 1961 1 

170 1.3.7.1 STRADA TABEREI 2883 MP 1961 1 

171 1.3.7.1 STRADA THEODOR NECULUTA 1439 

MP 

1961 1 

172 1.3.7.1 STRADA VIITORULUI 1889 MP 1961 1 

173 1.3.7.1 STRADA VISINULUI 1768 MP 1961 1 

174 1.3.7.1 STRADA VLAD TEPES 2766 MP 1961 1 

175 1.3.7.1 STRADA HATASULUI TRONS I 3021 MP 1961 1 

176 1.3.7.1 STRADA HATASULUI TRONS II 362 MP 1961 1 

177 1.3.7.1 STRADA FANTANILOR 678 MP 1961 1 

178 1.3.7.1 STRADA FANTINILOR TRONS II 325 MP 1961 1 

179 1.3.7.1 STRADA PESCARILOR TRONS I 721 MP 1961 1 

180 1.3.7.1 STRADA PESCARILOR TRONS II 951 MP 1961 1 

181 1.3.7.1 STRADA PRIMAVERII TRONS I 436 MP 1961 1 

182 1.3.7.1 STRADA PRIMAVERII TRONS II 451 MP 1961 1 

183 1.3.7.1 STRADA PRIMAVERII TRONS III 391 

MP 

1961 1 

184  1.3.7.1 STRADA PRIMAVERII TRONS IV 267 

MP 

1961 1 
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185 1.3.7.1 STRADA VIILOR TRONSON 1 592 MP 1961 1 

186 1.3.7.1 STRADA VIILOR TRONSON II 532 MP 1961 1 

187 1.3.7.1 STRADA VIILOR TRONSON III 489 MP 1961 1 

188 1.3.7.1 STRADA ZEFIRULUI TRONSON I 628 

MP 

1961 1 

189 1.3.7.1 STRADA ZEFIRULUI TRONSON II 520 

MP 

1961 1 

190 1.3.7.1 STRADA ZORILOR TRONSON I 735 MP 1961 1 

191 1.3.7.1 STRADA ZORILOR TRONSON II 549 MP 1961 1 

192 1.3.7.1 STRADA ZORILOR TRONSON III 579 MP 1961 1 

193 1.3.7.1 STRADA ZORILOR TRONSON IV 583 

MP 

1961 1 

194 1.3.7.1 STRADA FLORILOR TRONSON I 16888 

MP 

1961 1 

195 1.3.7.1 STRADA FLORILOR TRONSON II 11191 

MP 

1961 1 

196 1.3.7.1 STRADA CAMPULUI TRONSON I 3173 

MP 

1961 1 

197 1.3.7.1 STRADA CAMPULUI TRONSON II 8333 

MP 

1961 1 

198 1.3.7.1 STRADA 8 MARTIE TRONSON I 4509 

MP 

1961 1 

199 1.3.7.1 STRADA 8 MARTIE TRONSON II  10307 

MP 

1961 1 

200 1.3.7.1 STRADA VICTORIEI TRONSON II 2569 

MP 

1961 1 

201 1.3.7.1 STRADA PLOPILOR 14870 MP 1961 1 
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202 1.3.7.1 STRADA RAZORULUI 2937 MP 1961 1 

203 1.3.7.1 STRADA ZORELELOR 1891 MP 1961 1 

204 1.3.7.1 STRADA T.VLADIMIRESCU TRONSON 

II 1072 MP 

1961 1 

205 1.3.7.1 STRADA VIDIN TRONSON II 317 MP 1961 1 

206 1.3.7.1 STRADA VIDIN 598 MP 1961  1 

207 1.3.7.2 STRADA AUREL VLAICU 2249 MP 1961 293.835,65 

208 1.3.7.2 STRADA AVRAM IANCU 905 MP 1961 1 

209 1.3.7.2 STRADA CRINULUI TRONSON I 795 MP 1961 1 

210 1.3.7.2 STRADA CRINULUI TRONSON II 1322 

MP 

1961  1 

211 1.3.7.2 STRADA GEORGE COSBUC TRONSON I  

980 MP 

1961 222.954,16 

212 1.3.7.2. STRADA GEORGE COSBUC TONSON II  

922 MP 

1961 222.954,16 

213 1.3.7.2 STRADA ION CREANGA 857 MP 1961 112.159,19 

214 1.3.7.2 STRADA MIRON COSTIN TRONSON I 

745 MP 

1961 58.369,56 

215 1.3.7.2 STRADA MIRON COSTIN TRONSON II 

452 MP 

1961 58.369,56 

216 1.3.7.2 STRADA SAUNULUI 5611 MP 1961 1 

217 1.3.7.2 STRADA TRAIAN 2612 MP 1961 313.090,78 

218 1.3.7.2 STRADA T VLADIMIRESCU 8066 MP 1961 825.554,04 

219 1.3.7.2 STRADA UNIRII 445 MP 1961 1 

220 1.3.7.2 STRADA VASILE ALECSANDRI 11882 

MP 

1961 1.302.942,98 
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221 1.3.7.2 STRADA VASILE ALECSANDRI 

TRONSON II 5121 MP 

1961 1.302.942,98 

222 1.3.7.2 STRADA VIDIN 715 MP 1961 1 

223 1.3.7.2 STRADA 1 DECEMBRIE TRONSON I 

2612 MP 

2014 1 

224 1.3.1.7 TROTUAR 75 MP 2014 1 

225 1.3.7.2 STRADA 1 DECEMBRIE TRONSON II 

336 MP 

2014 1 

226 1.3.7.2 STRADA DOBROGEANU GHEREA 8252 

MP 

1961 1 

227 1.3.7.2 STRADA EROILOR TRONSON I 3681 MP 1961 1 

228 1.3.7.2 STRADA M.EMINESCU 3548 MP 1961 1 

229 1.3.7.2 STRADA OVIDIU 1136 MP 1961 1 

230 1.3.7.2 DC-59 SOSEAUA TICHILESTI 8400 MP 2013 1 

231 1.3.7.2 DV 53-SOSEAUA PORTULUI 17199 2013 2.122.015,30 

231 9.2.1.1.1 TEREN LICEUL C-TIN BRATESCU 3499 

MP 

2007 1 

232 1.6.2 LICEUL C-TIN BRATESCU 3499 MP 2008 2.375.554,35 

233 9.2.1.1.1 TEREN CENTRU DE ZI ,,SFINTII 

VOIEVOZI’’ 254 MP 

2016 121.828,62 

234 1.6.2 CONSTRUCTIE CENTRU DE ZI ,,SFINTII 

VOIEVOZI’’ 

2016 121.828,62 

235 1.6.2 CONSTRUCTIE BIBLIOTECA 379 MP 1974 715.346,93 

236 1.4.2.1 DIG DE APARARE IMPOTRIVA 

INUNDATIILOR 59582 MP 

2014 1 

237 1.4.2.1 DIG 39250 MP 2016 1 

238 9.2.1.1 TEREN SEDIU ADMINISTRATIV 149 MP 2016 138.211,02 
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239 1.6.4 CONSTRUCTIE SEDIU 

ADMINISTRATIV  

102 MP 

2016 138.211,02 

240 9.2.1.1.2 PLATFORMA GUNOI DE GRAJD 2017 1 

241 9.2.1.1.1 TEREN STR.LIVEZII 1455 MP 2018 1 

242 2.4.2.8 PARCUL CIPOLLINO 956 MP 2016 1 

243 2.4.2.8 PARCUL PRICHINDEL 824 MP 2018 1 

244 1.3.7.2 CALE DE ACCES 42 MP 2018 1 

245 1.3.7.2 CALE DE ACCES 41 MP 2018 1 

246 1.3.7.2 CALE DE ACCES 34 MP 2018 1 

247 1.3.7.2 CALE DE ACCES 10 MP 2018 1 

248 1.3.7.2 CALE DE ACCES 14 MP 2018 1 

249 9.2.1.1.1 TEREN CALE ACCES BLOC ANL 284 MP 2008 9.435,98 

250 9.2.1.1.1 TEREN ANL 1239 MP 2009 43.250,43 

251 9.2.1.1.1 TEREN CANAL COLECTOR APE 

PLUVIALE 9648 MP 

2018 1 

252 1.3.1.7 CONSTRUCTII CANAL COLECTOR APE 

PLUVIALE 52 MP 

2018 1 

253 1.3.7.2 TROTUAR 445 MP 2018 1 

254 1.3.7.2 TROTUAR 27 MP 2018 1 

255 1.3.7.2 TROTUAR 984 MP 2018 1 

256 1.3.7.2 TROTUAR 86 MP 2018 1 

257 1.3.7.2 TROTUAR 631 MP 2018 1 

258 1.3.1.7 TROTUAR 47 MP 2018 1 

259 1.3.7.2 TROTUAR 635 MP 2018 1 

260 1.3.1.7 TROTUAR 25 MP   2018 1 
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261 1.3.7.2 TROTUAR 1538 MP 2018 1 

262 1.3.1.7 TROTUAR 82 MP 2018 1 

263 1.3.7.2 TROTUAR 411 MP 2018 1 

264 1.3.1.7 TROTUAR 13 MP 2018 1 

265 1.3.7.2 TROTUAR 266 MP 2018 1 

266 1.3.1.7 TROTUAR 1 MP 2018 1 

267 1.3.7.2 TROTUAR 364 MP 2018 1 

268 1.3.1.7 TROTUAR 326 MP 2018 1 

269 1.3.7.2 TROTUAR 197 MP 2018 1 

270 1.3.1.7 TROTUAR 187 MP 2018 1 

271 1.3.1.7 TROTUAR 187 MP 2018 1 

272 1.3.7.2 TROTUAR 78 MP 2018 1 

273 1.3.1.7 TROTUAR 78 MP 2018 1 

274 1.3.7.2 TROTUAR 281 MP 2018 1 

275 1.3.1.7 TROTUAR 281 MP 2018 1 

276 1.3.7.2 TROTUAR 95 MP 2018 1 

277 1.3.1.7 TROTUAR 95 MP 2018 1 

278 1.3.7.2 TROTUAR 119 MP 2018 1 

279 1.3.1.7 TROTUAR 119 MP 2018 1 

280 1.3.7.2 TROTUAR 320 MP 2018 1 

281 1.3.1.7 TROTUAR 320 MP 2018 1 

282 1.3.7.2 TROTUAR 69 MP 2018 1 

283 1.3.1.7 TROTUAR 69 MP 2018 1 

284 1.3.7.2 TROTUAR 87 MP 2018 1 

285 1.3.1.7 TROTUAR 87 MP 2018 1 

286 1.3.7.2 TROTUAR 70 MP 2018 1 
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287 1.3.1.7 TROTUAR 70 MP 2018 1 

288 1.3.7.2 TROTUAR 1512 MP 2018 1 

289 1.3.1.7 TROTUAR 1044 MP 2018 1 

290 1.3.7.2 TROTUAR 191 MP 2018 1 

291 1.3.7.2 TROTUAR 7064 MP 2018 1 

292 1.3.1.7 TROTUAR 510 MP 2018 1 

293 1.3.7.2 TROTUAR 5847 MP 2018 1 

294 1.3.1.7 TROTUAR STR.AVRAM IANCU 2018 1 

295 1.3.7.2 TROTUAR 328 MO 2018 1 

296 1.3.1.7 TROTUAR STR.1 DECEMBRIE  2018 1 

297 1.3.7.2 TROTUAR 383 MP 2018 1 

298 1.3.1.7 TROTUAR 161 MP 2018 1 

299 1.3.7.2 TROTUAR 844 MP 2018 1 

300 1.3.1.7 TROTUAR 844 MP 2018 1 

301 1.3.7.2 TROTUAR 511 MP 2018 1 

302 1.3.1.7 TROTUAR 511 MP 2018 1 

303 1.3.7.2 TROTUAR 110 MP 2018 1 

304 1.3.1.7 TROTUAR 110 MP 2018 1 

305 1.3.7.2 TROTUAR 93 MP 2018 1 

306 1.3.1.7 TROTUAR 93 MP 2018 1 

307 1.3.7.2 TROTUAR 351 MP 2018 1 

308 1.3.1.7 TROTUAR 351 MP 2018 1 

309 1.3.7.2 TROTUAR 436 MP 2018 1 

310 1.3.1.7 TROTUAR 436 MP 2018 1 

311 1.3.7.2 TROTUAR 102 MP 2018 1 

312 1.3.1.7 TROTUAR 102 MP 2018 1 
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313 1.3.7.2 TROTUAR 404 MP 2018 1 

314 1.3.1.7 TROTUAR 54 MP 2018 1 

315 1.3.7.2 TROTUAR 103 MP 2018 1 

316 1.3.7.2 TROTUAR 427 MP 2018 1 

317 1.3.7.2 TROTUAR 427 MP 2018 1 

318 1.3.7.2 TROTUAR 262 MP 2018 1 

319 1.3.1.7 TROTUAR 262 MP 2018 1 

320 1.3.7.2 TROTUAR 412 MP 2018 1 

321 1.3.1.7 TROTUAR 412 MP 2018 1 

322 1.3.7.1 STRADA GOBROGEANU GHEREA 1098 

MP 

2018 1 

323 1.3.1.7 TROTUAR STR. DOBROGEANU 

GHEREA 636 MP 

2018 1 

324 1.3.7.1 STRADA CAMPIA LIBERTATII 1069 MP 2018 1 

325 1.3.7.1 STRADA CAMPIA LIBERTATII 5347 MP 1961 1 

326 1.7.1 SISTEM PUBLIC DE ILUMINAT AL 

ORASULUI ISACCEA  

2003-

2007 

134.256,3 
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Anexa Nr. 11 

la statut 

 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte 

organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că 

funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale 

 

 

Partide politice: 

- PSD; 

- PNL; 

- PRO ROMANIA; 

- USR 

Culte religioase: 

- Ortodox; 

- Baptist; 

- Musulman; 

- Ortodox pe rit vechi. 
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Anexa Nr. 12 

la statut 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente 

de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea programului, 

proiectului 

Descrirea elementelor de 

identitate locală  

Perioada în 

care se 

realizează 

1 RESTAURARE ȘI PUNERE IN 

VALOARE A  

MONUMENTULUI ISTORIC 

„CETATEA NOVIODUNUM” 

Finantat de Institutul National 

al Patrimoniului 

10.05.2022-

30.07.2023 

2 „Lucrări de intervenție în 

vederea Restaurării si 

conservării locașului de cult 

Biserica Ortodoxă „Sfântul 

Gheorghe” 

POR 2014-2020 23.03.2016-

30.04.2023 

 

3 „Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice :Sala de sport 

„Progresul” și Biblioteca 

Orășenească „Elena Leila 

Avrigeanu”, OrașIsaccea, Jud. 

Tulcea” 

finanțat în cadrul componentei 

Acțiuni în domeniul energiei 

durabile în comunitățile din 

regiuni sărace/subdezvoltate - 

Programul Orașe Sărace - a 

proiectului „Fondul pentru 

acţiuni în domeniul 
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managementului energiei 

durabile” (SEAF), Programul 

de Cooperare Elvețiano - 

Român vizând Reducerea 

disparităţilor economice şi 

sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse 

4 Un ctitor al Culturii române – 

Mihai Eminescu 

Ministerul Culturii și identitatii 

nationale 

 

 

Evenimente culturale 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

evenimentului 

Scopul Perioada / locul de 

desfăşurare 

Organinizatorii (ul) 

evenimentului 

1 Boboteaza-

Botezul 

Domnului 

Conservarea şi 

promovarea tradiţiilor 

locale 

06  ianuarie 2022 

Pe malul Dunării 

Bisericile ortodoxe 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

2 15 Ianuarie – 

Mihai 

Eminescu 

Ex. Carte, prezentarea 

evenimentului, poezii 

din lirica eminesciană, 

melodii pe versurile 

poetului 

ianuarie/Biblioteca 

orășenească 

Biblioteca orășenească 

3 24 Ianuarie- 

Unirea 

Principatelor 

Române 

Cultivarea spiritului 

patriotic local  

24 ianuarie 2022 

Casa de Cultură 

 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Biblioteca Orăşenească 
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4 Ziua femeii- 

Ziua 

mărțișorului 

Poezii, Scenete, muzică, 

dansuri 

8 martie/ Biblioteca 

orășenească 

Biblioteca orășenească 

5 21 Martie – 

Ziua 

internațională a 

poeziei 

Seară de poezie și 

muzică 

martie/ Biblioteca 

orășenească 

Biblioteca orășenească 

6 Hramul 

Bisericii „Sf.. 

Gheorghe” din 

Isaccea 

Promovarea unui model 

de convieţuire 

armonioasă între 

enoriaşi 

25  aprilie 2022 

Biserica Sf. Gheorghe 

Biserica Sf. Gheorghe 

Primăria Isaccea 

7 9 Mai- Ziua 

Independenței 

Independența, Unirea, 

Poezia 

Ex.de carte, prezentarea 

evenimentului, scenete, 

poezii, cântece 

patriotice, dansuri 

mai/Biblioteca 

orășenească 

Biblioteca orășenească 

8 Zilele Culturii 

la Isaccea- 

ediţia a XXV-a 

Cunoaşterea istoriei 

locale   

Păstrarea, conservarea şi 

valorificarea 

patrimoniului cultural 

local 

10 – 12 iunie 2022 

Centrul Civic 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Biblioteca Orăşenească 

Liceul  „C. Brătescu” 

9. Înălţarea 

Domnului - 

Ziua Eroilor 

Păstrarea recunoştinţei 

pentru eroii neamului 

românesc 

 

02 iunie 2022 

Monumentul Eroilor 

din Isaccea si 

Revărsarea 

Bisericile ortodoxe 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Liceul  „C. Brătescu” 
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.Sărbătoare la 

Revărsarea 

10. Concurs  de 

pescuit sportiv: 

„Sărbătoarea 

carasului”,  

ediţia a II-a 

Promovarea pescuitului, 

veche îndeletnicire a 

românilor 

August 2022 

Pe malul Dunării 

 

 Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret 

Tulcea  

 Primăria Isaccea 

11 Ziua porţilor 

deschise la 

Cetatea 

Noviodunum 

Promovarea sitului 

arheologic- Cetatea 

Noviodunum 

August 2022 

La Cetatea 

Noviodunum 

ICEM Tulcea 

Primăria Isaccea 

Asociaţia PRO 

Noviodunum 

12 Ziua 

internațională a 

persoanelor 

vârstnice 

Implicarea activă a 

seniorilor în viața 

comunității locale 

1 Octombrie- 

Bibliotecă 

Biblioteca orășenească 

13 Vremea 

culesului - 

Sărbătoarea 

recoltei, ediţia 

a XII-a 

Evaluarea producţiei  

agricole pe anul în curs. 

Promovarea vinurilor  

locale 

Octombrie 2022 

Piaţa agroalimentară 

Casa de Cultură 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Biblioteca Orăşenească 

14 Hramul 

Bisericii „Sf. 

Arhangheli 

Mihail şi 

Gavril” din 

Isaccea 

Promovarea unui model  

de convieţuire 

armonioasă între 

enoriaşi 

08 noiembrie 2021  

Biserica „Sf. 

Arhangheli Mihail şi 

Gavril”  

Biserica „Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavril” - 

Isaccea 

Primăria Isaccea 
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15. 14 Noiembrie - 

Ziua Dobrogei 

Cultivarea spiritului 

patriotic dobrogean 

14 noiembrie 2022 

Biblioteca 

Orăşenească 

 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Biblioteca Orăşenească 

Liceul  „C. Brătescu” 

16. 1 Decembrie – 

Ziua 

Naţională a 

României 

Cultivarea  

sentimentului patriotic 

naţional 

01 decembrie 2022 

Centrul Civic / Casa de 

Cultură 

 

 

Primăria Isaccea 

Casa de Cultură 

Biblioteca Orăşenească 

Liceul  „C. Brătescu” 

17. Hramul 

bisericii „Sf. 

Nicolae” din 

Revărsarea - 

Isaccea 

Conservarea/ 

promovarea spiritului de 

convieţuire armonioasă  

în comunitate 

06 decembrie 2022 

Biserica „Sf. Nicolae” 

Biserica „Sf. Nicolae” 

Primăria Isaccea 

18. „Naşterea 

Mântuitorului 

Iisus Hristos – 

colinde şi 

obiceiuri de 

iarnă”, ediţia a 

XXIV-a 

Valorificarea şi 

transmiterea tradiţiilor 

din perioada sărbătorilor 

de iarnă 

21 decembrie 2022 

Centrul Civic/ Casa de 

Cultură 

 

Primăria Isaccea, Casa de 

Cultură, Biblioteca 

Orăşenească 

Liceul  „C. Brătescu”, 

Centrul de zi „Pentru o zi 

mai bună” 

19. Revelion 2022-

2023 

Realizarea unei 

atmosfere  

de coeziune, relaxare şi  

bună dispoziţie 

31 decembrie 2021 

Centrul Civic 

Primăria Isaccea 
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ANEXA NR. 2 

 

Modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare 

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Orașului Isaccea 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

ARTICOLUL 1 

Obiectul de reglementare 

 

(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Orașului Isaccea are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de 

către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în 

baza mandatului încredințat. 

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat 

de către cetățenii cu drept de vot ai Orașului Isaccea, potrivit legii pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale. 

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter 

public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor Orașului 

Isaccea. 
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ARTICOLUL 2 

Definiții generale 

 

În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și 

expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) aleșii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Orașului Isaccea; 

b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcționale, 

fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului 

acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de 

specialitate; 

c) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, înființate, în condițiile 

legii, de Orașul Isaccea pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare 

de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii 

publice; 

d) autoritatea deliberativă - Consiliul Local al Orașului Isaccea respectiv 

Consiliul General al Municipiului București; 

e) autoritatea executivă - primarul Orașului Isaccea; 

f) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în Orașului 

Isaccea; 
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g) cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea 

valabilă a consiliului local; 

h) hotărâre - act administrativ adoptat de Consiliul Local al Orașului Isaccea; 

i) majoritatea - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ 

colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii; 

j) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din 

totalul membrilor în funcție ai consiliului local; calculul majorității absolute se 

realizează potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament; 

k) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea 

numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege 

sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit în condițiile legii; 

calculul majorității absolute se realizează potrivit anexei nr. 11 la prezentul 

regulament. 

l) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul 

membrilor prezenți la o ședință a consiliului local, cu condiția îndeplinirii 

cvorumului; 

m) organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin 

care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor 

umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând 

schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de 

subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare; 

n) primăria Orașului Isaccea - structură funcțională fără personalitate juridică și 

fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire 
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hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând 

problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, 

administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul 

primarului și aparatul de specialitate al primarului; 

o) secretarul general - secretarul general al Orașului Isaccea. 

 

CAPITOLUL II 

Constituirea consiliului local 

 

ARTICOLUL 3 

Structura consiliului local al Orașului Isaccea 

 

(1) Consiliul Local al Orașului Isaccea are, conform legii, un număr de 15 

consilieri locali. 

(2) Sediul Consiliului Local al Orașului Isaccea este la adresa:Tulcea, Orașul 

Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 25 precum și codul de înregistrare fiscală 3721907. 

 

ARTICOLUL 4 

Constituirea consiliului local 

 

(1) Consiliul local al Orașului Isaccea se constituie în cel mult 60 de zile de la 

data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior 

constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt 
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validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun 

jurământul. 

 

ARTICOLUL 5 

Validarea mandatului de consilier local și depunerea jurământului 

 

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarați aleși sau, după caz, a 

supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează 

potrivit prevederilor art. 114- 117, respectiv art. 119, 121 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor de constituire 

a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz. 

 

ARTICOLUL 6 

Declararea consiliului local al Orașului Isaccea 

ca legal constituit 

 

(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au 

depus jurământul în  condițiile art. 116 alin. (5) - (7) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare 
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decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor 

consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei 

ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a 

doua, după caz. 

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. 

(2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general și se aduce la 

cunoștință publică. 

(4) În situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), 

în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor 

legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele 

neconstituirii acestuia. 

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este 

cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul 

prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor 

supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 

circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus 

candidați și secretarului general. 
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ARTICOLUL 7 

Organizarea alegerilor parțiale 

 

(1) În situația în care consiliul local nu a fost constituit în condițiile art. 6, sunt 

organizate alegeri parțiale de completare în condițiile legii privind alegerea 

autorităților administrației publice locale pentru locurile consilierilor locali 

declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la 

emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condițiile legii privind 

alegerea autorităților administrației publice locale. Stabilirea datei pentru 

organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu 

atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului. 

 

ARTICOLUL 8 

Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local 

 

(1) În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului 

consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la 

data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 55, de către 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care 

au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în 

camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 
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Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 

114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Supleanții au 

obligația transmiterii către secretarul general a documentelor doveditoare 

prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 5 zile înainte de 

împlinirea termenului de 10 zile. Dispozițiile art. 114 alin. (4) - (7) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

se aplică în mod corespunzător. 

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului 

local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la 

care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului său. 

(3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria 

competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului, 

depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care 

i-a fost comunicată hotărârea tribunalului. 

(4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea 

termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz. 

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) 

care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună 

jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află 

în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile 

alin. (2) sau (3) se află, peperioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, în 

una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a  

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, termenul 

pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații. 

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea consiliului local 

 

SECȚIUNEA 1 

Președintele de ședință 

 

ARTICOLUL 9 

Președintele de ședință 

 

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 

termen de 10 zile, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care 

conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. 

Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută 

la art. 5 lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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(2) Alegerea președintelui de ședință se va realiza, de regulă, în ședința privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a 

consiliului. 

(3) Durata mandatului președintelui de ședință este de 3 luni. 

(4) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la 

inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin 

hotărâre adoptată cu majoritate absolută. 

(5) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor 

locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre 

adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită 

pentru această ședință atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință. 

 

ARTICOLUL 10 

Atribuțiile președintelui de ședință 

 

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor 

numărate și evidențiate de secretarul general în procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local; 
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e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de 

soluționare a consiliului local; 

f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 

g) semnează procesul-verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost 

dezbătute în ședință; 

h) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

Viceprimarul/Viceprimarii unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

 

ARTICOLUL 11 

Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului 

 

(1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, 

înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, 

atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale 

viceprimarului. 

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul 

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului 

se realizează prin hotărâre a consiliului local. 
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(4) În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care 

au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local 

desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea 

de înlocuitor de drept al primarului. 

(5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin 

hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul 

consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului, sau a unei 

treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a 

viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local. 

(6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din 

funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la 

funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se 

propune. 

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i 

aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea 

I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul 

de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului 

local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea 
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de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept 

și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

(9) Viceprimarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor 

municipiului București pot înființa, în limita numărului maxim de posturi 

aprobate, cabinetul viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a VI-a titlul 

III capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

ARTICOLUL 12 

Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimar 

 

(1) În caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a 

acestuia, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, 

atribuțiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar 

sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condițiile 

art. 11 alin. (4), cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. 

Pe perioada exercitării de drept a atribuțiilor de primar, viceprimarul își păstrează 

dreptul de vot în cadrul consiliului local și primește o indemnizație lunară unică 

egală cu cea a funcției de primar. 

(2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul 

calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condițiile art. 11 alin. (4). 
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(3) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din 

rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile 

viceprimarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. 

Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, consilierul local beneficiază de o 

unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar. 

(4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care 

îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin. (3) 

înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1). 

(5) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, 

cât și viceprimarul, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către 

aceștia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplinește 

atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului, până la încetarea 

situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare 

funcției de primar. Pe perioada exercitării atribuțiilor de primar, precum și de 

viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu 

cea a funcției de primar. 

(6) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de 

viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) și (3) 

aplicându-se până la alegerea unui nou primar. 
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SECȚIUNEA 3-a 

Comisiile de specialitate, comisiile mixte și comisiile speciale 

 

ARTICOLUL 13 

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 

 

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local își 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

(2) Consiliul Local al Orașului Isaccea are 3 comisii de specialitatea 

a) Comisia pentru activități economico - sociale are 5 membri; 

b) Comisia pentru activități economico – teritoriale are 5 membri; 

c) Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,sportivă și de 

agreement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor are 5 membri 

 

(3) Comisia de specialitate pentru economico - sociale realizează rapoarte pentru 

următoarele domenii: 

 - programul de dezvoltare economico- socială; 

 - buget - finanțe; 

 - monitorizarea serviciilor publice; 

 - comerț si administrarea domeniului public și privat 

(4) Comisia de specialitate pentru activități activități economico – teritoriale 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii: 
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 - amenajarea teritoriului și urbanism;  

 - realizarea lucrărilor publice; 

 - protecția mediului; 

 - conservarea monumentelor istorice și arhitectură. 

(5)  Comisia de specialitate pentru activități din învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială,sportivă și de agreement, administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor 

realizează rapoarte pentru următoarele domenii: 

- învățământ; 

 - sănătate; 

 - cultură; 

 - protecție socială, sportivă și de agreement; 

           - administrație public locală; 

           - juridic; 

           - apărarea ordinii publice; 

            - respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. 

 

ARTICOLUL 14 

Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate 

 

(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau 

consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de 
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către consiliul local, în funcție de ponderea acestora în cadrul autorității 

deliberative, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. 

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri 

locali, iar a consilierilor independenți de către consiliul local. În acest sens, în 

vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, liderii grupurilor 

politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenței fiecărei 

comisii de specialitate, ținând cont, pe cât posibil, de următoarele: 

a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a 

consiliului local; 

b) opțiunea consilierului local; 

c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară 

activitatea; 

d) echilibrul de gen; 

e) echilibrul de reprezentare a localităților componente ale Orașului Isaccea de 

către consilieri locali cu domiciliul/reședința în aceste localități. 

(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de 

stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali 

independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local. În vederea realizării proiectului de hotărâre a 

consiliului local, precum și a instrumentelor de prezentare și motivare, rezultatul 

negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general și 

primarului. 
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(4)  Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt 

cele detaliate în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

(5) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul 

membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

(6) În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 

cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 

(7) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate 

se face prin hotărâre a consiliului local, pe bază de consens între consilierii locali, 

cu respectarea prevederilor alin. (2). 

 

ARTICOLUL 15 

Atribuțiile comisiilor de specialitate 

 

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: 

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de 

activitate; 

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, 

pe care le prezintă consiliului local; 

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului 

local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

(2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului 

local, alte atribuții pe care le pot exercita comisiile de specialitate. 
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(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice 

comisiilor de specialitate. 

(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 

 

ARTICOLUL 16 

Președintele și secretarul comisiei de specialitate 

 

(1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a 

consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar. 

(2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale: 

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, 

aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice 

locale și cu celelalte comisii; 

b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general cu 

privire la data și locul ședinței; 

c) conduce ședințele comisiei; 

d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie; 

e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar; 

f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de 

lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de 

consiliul local; 
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g) comunică secretarului general în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni 

calendaristice, prezența și procesele- verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de 

specialitate. 

(3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să 

participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar, și 

poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce 

prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce. 

(4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale: 

a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor 

comisiei; 

b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar 

pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării; 

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute 

de lege; 

d) poate întocmi pontaje de prezență la ședințele de comisie, în cazul în care 

consiliul local stabilește această sarcină prin regulamentul de organizare și 

funcționare; 

e) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către 

președintele acesteia. 
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ARTICOLUL 17 

Funcționarea comisiilor de specialitate 

 

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității 

simple a membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplică în mod 

corespunzător. 

(2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă 

absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune 

consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 80. 

(3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să 

participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor 

comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri. 

(4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. 

(5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea 

de zi să se desfășoare cu ușile închise. 

(6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel 

puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 

22 alin. (2). 

(7) Documentul de convocare a ședințelor comisiilor de specialitate conține în 

mod obligatoriu următoarele elemente: 

a) data și ora ședinței: 

b) locul de desfășurare a ședinței; 
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c) proiectul ordinii de zi a ședinței. 

(8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre 

membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 

(9) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor 

consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau 

proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. 

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate 

comisiei de către secretarul general, președintele acesteia desemnează un consilier 

local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme 

aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator. 

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în 

conformitate cu alin. (10) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, 

pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au 

fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți. 

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât 

amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse. 

(13) Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăsește în anexa nr. 4 la 

prezentul regulament, conține, în mod obligatoriu, următoarele: 

a) motivarea avizului; 

b) mențiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare 

favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă; 

c) numărul/data înregistrării în registrul privind evidența avizelor/rapoartelor 

comisiei de specialitate,păstrat și completat de către secretarul acesteia; 
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d) semnătura președintelui și cea a secretarului comisiei de specialitate. 

(14) Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se 

regăsește în anexa nr. 5 la prezentul regulament și sunt prezentate secretarului 

general al unității/subdiviziunii administrative teritoriale, care asigură 

transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea 

ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite 

secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele 

produse de aceasta se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

(15) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate 

hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare 

a acestuia. 

(16) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, 

într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de 

către președintele și secretarul comisiei. 

(17) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie 

consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția 

proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile 

închise. 
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ARTICOLUL 18 

Comisiile speciale și comisiile mixte 

 

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate 

din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din 

numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele 

și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local, adoptată cu majoritate absolută a consilierilor în funcție. 

Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre. 

(2) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor 

speciale, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce 

revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum 

și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

(3) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după 

caz, la termenul stabilitde acesta, raportul întocmit în urma analizelor și 

verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de 

îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării. 

(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa 

primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari 

publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, 

obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin 

hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice. 
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CAPITOLUL IV 

Funcționarea consiliului local 

 

SECȚIUNEA 1 

Rolul și atribuțiile consiliului local 

 

ARTICOLUL 19 

Mandatul consiliului local 

 

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind 

alegerea autorităților administrației publice locale. 

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este 

legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit. 

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 

război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din 

cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1). 

 

ARTICOLUL 20 

Condiții speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali 

(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului 

local, încheie mandatul precedentei autorități a administrației publice locale. 
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(2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unități administrativ-

teritoriale își exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri 

locale generale. 

 

ARTICOLUL 21 

Atribuțiile consiliului local 

 

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele 

de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor 

autorități ale administrației publice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum 

și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de 

interes local; 

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, 

orașului sau municipiului; 

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului 

sau municipiului; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. 

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
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a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului local; 

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea 

primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 11 alin. (2); 

c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și 

statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice 

de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes 

local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes 

local și statul de funcții al acestora; 

d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și 

obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, 

în condițiile legii; 

e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și 

regii autonome, în condițiile legii. 

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, 

virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a 

exercițiului bugetar; 

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea 

împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de 

titluri de valoare, în numele unității administrativteritoriale, în condițiile legii; 

c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 
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d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico- economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității 

administrativ-teritoriale; 

f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin 

valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care 

să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și 

locală; 

g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi 

apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

(5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu 

poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel 

mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la 

adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii 

bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 

folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau 

municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în 

condițiile legii; 
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b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință 

gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau 

municipiului, după caz, în condițiile legii; 

c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a 

teritoriului și urbanism ale localităților; 

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice 

alte obiective de interes public local. 

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 

potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: 

a) educația; 

b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială; 

c) sănătatea; 

d) cultura; 

e) tineretul; 

f) sportul; 

g) ordinea publică; 

h) situațiile de urgență; 

i) protecția și refacerea mediului; 

j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 
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k) dezvoltarea urbană; 

l) evidența persoanelor; 

m) podurile și drumurile publice; 

n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local; 

o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor; 

p) activitățile de administrație social-comunitară; 

q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe 

raza unității administrativ-teritoriale; 

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase; 

b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor 

sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 

(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu 

unități administrative teritoriale din alte țări; 

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități 

administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații 
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naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune. 

(10) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local: 

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate 

sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, 

dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau 

instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate 

pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale; 

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice 

titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare 

și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată 

a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității 

administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului 

să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de 

minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității 

administrativ-teritoriale. 

(11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate 

solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. 

(12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit 

legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și 

serviciilor publice de interes local. 
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(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite 

deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în 

baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile 

retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului 

unității administrativ-teritoriale. 

(14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes 

local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, 

precum și orice alte atribuții stabilite prin lege. 

 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

Funcționarea consiliului local 

 

ARTICOLUL 22 

Tipurile de ședințe ale consiliului local 

 

(1) Consiliul Local al Orașului Isaccea se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin 

o dată pe lună, la convocarea primarului. 

(2) Consiliul Local al Orașului Isaccea se poate întruni și în ședințe extraordinare 

la convocarea: 

a) primarului; 

b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție; 

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea 

de măsuri immediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență. 
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ARTICOLUL 23 

Convocarea ședințelor consiliului local 

 

(1) Consiliul Local al Orașului Isaccea se convoacă după cum urmează: 

a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) 

lit. a) și c); 

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în 

cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de 

convocare se regăsește în anexa nr. 6 la prezentul 

regulament. 

(2) Consilierii locali sunt convocați, prin grija secretarului general, cel târziu în 

ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de 

convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, 

în una dintre următoarele modalități: 

a) în scris; 

b) prin mijloace electronice; 

c) în scris și prin mijloace electronice. 

(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu 

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel: 

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru 

ședințele ordinare; 
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b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de 

convocare pentru ședințele extraordinare. 

(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-

teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare 

a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție 

de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată. 

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre 

ședință: 

a) data și ora desfășurării; 

b) modalitatea de desfășurare; 

c) locul desfășurării în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a 

consilierilor locali sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor 

desfășurate prin mijloace electronice; 

d) proiectul ordinii de zi; 

e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit 

opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri; 

h) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței 

consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din 
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lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă 

prefectului precizează și situațiile în care, drept urmare a ultimei absențe, a 

intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. 

e). 

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

 

 

ARTICOLUL 24 

Ordinea de zi 

 

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general și 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 

anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor 

locali, după caz, în condițiile legii. 

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri 

care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10). 

(3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde: 

a) aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

b) proiecte de hotărâri, cu menționarea: numărului de înregistrare, a titlului și a 

inițiatorului, potrivit anexei nr. 7 la prezentul regulament; 

c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale 

comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte; 

d) rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii 

publice și de utilitate publică, după caz; 
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e) întrebări, interpelări, răspunsuri; 

f) petiții; 

g) orice alte probleme de interes local. 

(4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștința 

locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-

teritoriale prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a unității 

administrativ- teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

(5) În comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei 

minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit 

la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în 

limba minorității naționale respective. 

(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în 

situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10) sau 

numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 

25 alin. (10). 

(7) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea 

celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local. 

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu 

majoritate simplă. 

(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. 

(7), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința 

respectivă. 
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ARTICOLUL 25 

Proiectele de hotărâri ale consiliului local 

 

(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de 

cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 

secretarului general și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local se vor respecta 

prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la 

circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local adoptat prin Hotărârea 

consiliului local nr. …./……………. 

(3) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare a acestora se redactează în 

conformitate cu normele de tehnică legislativă. 

(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare a 

acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează într-

un registru special, al cărui format se regăsește în anexa nr. 7 la prezentul 

regulament și se transmit de secretarul general: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii 

avizelor. 

(5) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate 

cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte 
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documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către primar împreună cu 

secretarul general. 

(6) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere 

a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de 

resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea 

acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre 

analizăse regăsește în anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

(7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului 

local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul 

este favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. 

Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoțesc proiectul de 

hotărâre care se dezbate în ședința consiliului local. 

(9) Avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se 

transmit secretaruluigeneral care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui 

către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței. 

(10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local 

este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de 

inițiator; 

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
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c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

d) alte documente prevăzute de legislația specială. 

(11) Secretarul general asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (10) și aduce la 

cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea 

ordinii de zi. 

(12) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul 

prevăzut la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor 

de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor 

ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la 

înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi 

a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de 

îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de 

urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii. 

(13) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la 

susținerea acestuia. 

 

ARTICOLUL 26 

Cvorumul ședințelor consiliului local 

 

(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității 

consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali 

care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. 
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(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în 

care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face 

dovada că aceasta a intervenit din cauza: 

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-

a eliberat certificat de concediu medical; 

b) unei deplasări în străinătate; 

c) unor evenimente de forță majoră; 

d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la 

gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv; 

e) concediului de odihnă; 

f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea 

a consilierului local inclusiv; 

g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local 

inclusiv; 

h) unei delegații în interesul comunității locale sau în interesul serviciului; 

i) participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională; 

h) altor situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local al Orașului Isaccea. 

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele 

consiliului local este sancționat, în condițiile art. 80. 

(4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de 

secretarul general. 
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(5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această 

situație la cunoștința secretarului general. 

 

 

 

ARTICOLUL 27 

Desfășurarea ședințelor consiliului local 

 

(1) Ședințele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfășura cu 

participarea fizică a consilierilor sau în sistem on-line, prin utilizarea oricăror 

mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 23 

alin. (5). 

(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: 

a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor 

consiliului local; 

b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 

consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a 

acestora; 

c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea 

administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau 

de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare 

a consiliului local. 

(3) Primarul participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare 

pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora. 
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(4) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care 

consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din 

numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității 

naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea 

în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se 

întocmesc și se aduc la cunoștința publică în limba română. 

(5) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, 

prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații 

și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii 

de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale 

celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și 

conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică 

din unitățile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de 

responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în 

regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Președintele de 

ședință poate oferi invitaților posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele 

aflate pe ordinea de zi. 

(6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în 

ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale prezentului regulament de organizare și funcționare 

a consiliului local. 
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(7) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către 

inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, 

precum și de către delegatul sătesc, după caz. 

(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. 

Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema 

care formează obiectul dezbaterii. 

(9) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în 

funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre 

aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a 

proiectului. 

(10) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-

o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului sau atunci 

când a fost nominalizat de un alt vorbitor. 

(11) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali 

poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului 

local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se 

sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate 

simplă. 

(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali 

prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală. 
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(13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, 

consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula 

amendamente de fond sau de formă. 

(14) Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar, 

oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de 

specialitate. Inițiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunța la 

susținerea acestuia, în orice moment. În acest caz, amendamentul nu se mai 

supune la vot. 

(15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul 

general cel mai târziu în ziua ședinței consiliului local. 

(16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în 

formă scrisă și conțin următoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul 

regulament: 

a) inițiatorul sau inițiatorii; 

b) numărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru 

care se depune amendamentul; 

c) tipul amendamentului: modificare sau completare; 

d) textul inițial; 

e) textul amendamentului formulat; 

f) motivația amendamentului; 

g) semnătura persoanei care propune amendamentul. 

(17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare 

proiect de hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul 
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proiectului de hotărâre a consiliului local. Secretarul general numerotează 

amendamentele depuse ținând cont de ordinea textelor asupra cărora se 

formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În 

cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din cadrul 

proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în 

care au fost primite de către secretarul general. 

(18) În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care să vizeze 

corelări tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotărâre a 

consiliului local. Astfel: 

a) conținutul amendamentelor verbale se menționează în procesul-verbal de 

ședință; 

b) asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative, 

gramaticale sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, inițiatorul are 

dreptul de a exprima un punct de vedere. 

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. 

Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi 

contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse 

votului. 

(20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul 

de hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente. 

(21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de 

zi, precum și orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu 

constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, 
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menționându-se doar rezultatul votului în procesul-verbal al ședinței fără 

redactarea unei hotărâri a consiliului local. 

(22) Supunerea la vot în timpul ședințelor consiliului local a unei situații 

procedurale prevăzute deregulamentul de organizare și funcționare nu constituie 

hotărâre a consiliului local ca act administrativ.Menționarea acestor situații 

procedurale, precum și rezultatul votului se fac obligatoriu în procesul-verbal al 

ședinței. 

(23) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care 

și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-

verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general. 

(24) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al 

unității/subdiviziunii administrativteritoriale, își asumă, prin semnătură, 

responsabilitatea veridicității celor consemnate. 

(25) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general supune spre aprobare 

procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, 

în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-

verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară. 

(26) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul 

general, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se 

depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se 

sigilează de președintele de ședință și de secretarul general, după aprobarea 

procesului-verbal, sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în 

condițiile legii. 
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(27) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, 

secretarul general afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al 

ședinței. 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Procedura de vot 

 

ARTICOLUL 28 

Adoptarea hotărârilor consiliului local 

 

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau 

înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de 

consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

dedouă treimi din numărul consilierilor locali în funcție. 

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a 

consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: 

a) hotărârile privind bugetul local; 

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii; 

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale; 
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d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, 

zonală sau de cooperare transfrontalieră; 

e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și 

amenajarea teritoriului; 

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu 

persoane juridice române sau străine; 

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; 

h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, 

în numele și în interesul colectivităților locale, la înființarea, funcționarea și 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică 

de interes local; 

i) hotărârile privind aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, pentru consilierii 

locali; 

j) alte hotărâri prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al Orașului Isaccea. 

(4) Consiliul local stabilește prin majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, care dintre următoarele subiecte se reglementează în 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului 

Isaccea. 

a) condițiile în care președintele de ședință asigură menținerea ordinii în cadrul 

ședințelor consiliului local; 
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b) alte atribuții și însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la 

nivelul consiliului local; 

c) alte situații, față de cele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) -d), în care consiliul 

local consideră absență motivată a unui consilier local la ședințele consiliului 

local; 

d) posibilitatea și modalitatea concretă prin care cetățenii cu domiciliul sau 

reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorială respectivă pot să 

asiste la ședințele consiliului local și/sau să le urmărească pe internet; 

e) condițiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista și lua 

cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de 

responsabilitate: prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții 

acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, 

secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate 

ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor 

de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de 

utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, precum și alte persoane 

interesate; 

f) tipologia problemelor pentru care președintele de ședință permite oricând unui 

consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal; 

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la 

ședință, care semneazăhotărârea consiliului local, în cazul în care președintele de 

ședință refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3); 
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h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritorială referitor la 

indemnizația lunară a consilierilor locali care participă la ședințele ordinare ori la 

ședințele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate. 

(5) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret. 

(6) Votul deschis se exprimă prin oricare dintre următoarele modalități: 

a) prin ridicarea mâinii; 

b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință; 

c) electronic. 

(7) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate 

de vot se va folosi, în afara cazurilor când prin lege sau prin regulamentul de 

organizare și funcționare se stabilește o anumită 

modalitate. 

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. 

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin 

vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. 

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea 

opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele "da" sau "nu". 

(11) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în 

calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local 

sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10). 

(12) Abținerile se numără la voturile împotrivă. 
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(13) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele de 

ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "împotrivă". 

Secretarul general va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier local, în 

ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică și propune cuvântul 

"pentru" sau "împotrivă" în funcție de opțiunea sa. 

(14) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală 

necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână 

votarea până la întrunirea acesteia. 

(15) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări 

de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a 

secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali 

prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea 

reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate. 

(16) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în 

dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe. 

 

 

ARTICOLUL 29 

Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local 

 

(1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către 

președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul 

general. 
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(2) În cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea 

consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au 

participat la ședință. 

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează în una 

dintreurmătoarele modalități: 

a) în funcție de configurația politică de la ultimele alegeri locale; 

b) de unul dintre cei mai în vârstă consilieri și de unul dintre cei mai tineri dintre 

consilieri locali participanți la ședință; 

c) prin altă modalitate stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

(4) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că 

aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local depune 

în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței. 

 

SECȚIUNEA a 4-a 

Dispoziții privind actele administrative adoptate de consiliul local 

 

ARTICOLUL 30 

Tipuri de hotărâri adoptate de consiliul local 

 

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile locale adoptă hotărâri cu 

caracter normativ sau individual, a căror evidență se ține într-un registru potrivit 

anexei nr. 8 la prezentul regulament. 
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(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliile locale 

adoptă sau încheie, după caz, și alte acte juridice prin care se nasc, se modifică 

sau se sting drepturi și obligații. 

 

 

ARTICOLUL 31 

Comunicarea și aducerea la cunoștința publică a hotărârilor consiliului 

local 

 

(1) Secretarul general comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 

10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului. 

(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, 

se face în scris de către secretarul general și se înregistrează într-un registru 

special destinat acestui scop. 

(4) Hotărârile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin 

grija secretarului general. 

(5) Hotărârile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente 

prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul 

oficial local. 
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ARTICOLUL 32 

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ 

 

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștința publică. 

(2) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în 

termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități 

naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul 

recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoștința publică atât în 

limba română, cât și în limba minorității respective. 

 

 

ARTICOLUL 33 

Alte modalități de aducere la cunoștința publică a hotărârilor consiliului 

local cu caracter normativ 

 

(1) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează 

și prin: 

a) publicare pe pagina de internet a Orașului Isaccea;  

b) afișare într-un spațiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziție a primarului; 

c) publicare în mass-media locală. 
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(2) Secretarul general asigură aducerea la cunoștința publică, potrivit alin. (1), 

consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, 

modalitatea utilizată. 

(3) Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin secretarului general în 

vederea intrării în vigoare a hotărârilor consiliului local, acesta folosește la finalul 

fiecărei hotărâri a consiliului local cartușul cu proceduri obligatorii ulterioare 

adoptării hotărârii consiliului local din anexa nr. 9 la prezentul regulament. 

(4) Exemplarele hotărârilor consiliului local care se transmit prefectului, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, conțin în mod obligatoriu cartușul 

prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul regulament. 

 

 

ARTICOLUL 34 

Hotărârile consiliului local cu caracter individual 

 

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează. 

(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități 

naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul 

recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, și în limba 

minorității respective. 
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ARTICOLUL 35 

Verificarea legalității actelor administrative 

 

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către 

prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

SECȚIUNEA a 5-a 

Folosirea limbii minorității naționale 

ARTICOLUL 36 

Folosirea limbii minorităților naționale 

 

(1) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând 

unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, 

stabilit la ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, 

instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice 

deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității 

naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și 

ale tratatelor internaționale la care România este parte. 

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, 

pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile 
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administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu 

ating ponderea prevăzută la alin. (1). 

 

ARTICOLUL 37 

Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale 

 

(1) În raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se 

folosește limba română. 

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități 

naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul 

recensământ, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu 

aparatul de specialitate și organismele subordonate acestora, aceștia se pot adresa, 

oral sau în scris, și în limba minorității naționale respective și primesc răspunsul 

atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective. 

(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației 

publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și 

serviciile publice deconcentrate au obligația să pună la dispoziția cetățenilor 

aparținând unei minorități naționale formulare și texte administrative de uz curent 

în format bilingv, respectiv în limba română și în limba minorității naționale. 

(4) Lista formularelor și a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se 

utilizează conform alin. (3), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Departamentului pentru Relații Interetnice elaborată în colaborare cu 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, cu avizul 
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ministerelor cu atribuții în domeniul administrației publice, finanțe publice și 

afaceri interne. 

(5) În condițiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuții privind relații 

cu publicul sunt încadrate și persoane care cunosc limba minorității naționale 

respective. 

(6) Autoritățile administrației publice locale asigură inscripționarea denumirii 

localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea 

anunțurilor de interes public atât în limba română, cât și în limba minorității 

naționale respective, în condițiile prevăzute la alin. (2). 

(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub 

sancțiunea nulității. 

 

SECȚIUNEA a 6-a 

Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și 

dezbatere a proiectelor de hotărâri 

 

ARTICOLUL 38 

Inițiativa cetățenească 

 

(1) Cetățenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, 

spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri. 

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți 

cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% 
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din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau 

reședința în unitatea administrativ-teritorială. 

(3) Inițiatorii depun la secretarul general forma propusă pentru proiectul de 

hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului 

general. 

(4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la 

dispoziție de secretarul general. 

(5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și 

numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor. 

(6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși 

în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea 

administrativ-teritorială al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de 

hotărâre în cauză. 

(7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul 

general, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale 

consiliului local. 

 

ARTICOLUL 39 

Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consiliul 

local în raporturile cu Cetățenii 

 

(1) Pentru asigurarea transparenței decizionale în raporturile cu cetățenii, consiliul 

local va respecta următoarele principii: 
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a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie 

dezbătute de consiliul local, precum și asupra proiectelor de hotărâre cu caracter 

normativ; 

b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa consiliului 

local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ; 

c) participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul 

de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ. 

(2) Se vor respecta următoarele reguli: 

a) ședințele consiliului local sunt publice, în condițiile legii; 

b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local și 

făcute publice, în condițiile legii; 

c) hotărârile de consiliu local adoptate în ședințele consiliului local vor fi 

înregistrate, arhivate și, după caz, aduse la cunoștința publică, în condițiile legii 

și ale regulamentului de organizare și funcționare. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor 

de consiliu local și în cel al ședințelor în care sunt prezentate: 

a) informații privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică la 

nivel național, precum și deliberările care fac parte din categoria informațiilor 

clasificate, potrivit legii; 

b) valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților 

comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului 

concurenței loiale, potrivit legii; 
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c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), cu modificările ulterioare. 

 

 

ARTICOLUL 40 

Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și 

dezbatere a proiectelor de hotărâri 

 

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter 

normativ inițiatorul are obligația, prin intermediul secretarului general, să aducă 

la cunoștința publică un anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu 

caracter normativ. 

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

va fi adus la cunoștința publică, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile 

înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile 

administrației publice locale. Anunțul va cuprinde referatul de aprobare al 

inițiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, 

textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum 

și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris 
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propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre 

cu caracter normativ. 

(3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general 

asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de 

activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). 

(4) La publicarea anunțului inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ 

va stabili o perioadă decel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii 

publice. 

(5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, 

responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, 

sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu 

caracter normativ propus. 

(6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză și avizare 

autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și 

propunerilor formulate potrivit alin. (4). 

(7) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să 

organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter 

normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită 

sau de către o altă autoritate publică. 

(8) În toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, 

acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului 
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unde urmează să fie organizate. Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter 

normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta. 

(9) În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale 

excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave 

atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotărâre cu caracter normativ 

se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare. 

(10) Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin inițiativă 

cetățenească obligațiile menționate la alin. (1), (4) și (7) se realizează prin grija 

secretarului general. 

(11) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să 

justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de 

cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora. 

 

 

ARTICOLUL 41 

Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale 

consiliului local 

 

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale 

consiliului local se va face în condițiile art. 27, cu respectarea prealabilă a 

următoarelor etape: 

a) anunțul privind ședința consiliului local se afișează la sediul consiliului local, 

pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se 
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transmite către mass-media, după caz, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea 

ședințelor ordinare și cu cel puțin 24 de ore înaintea ședințelor extraordinare 

convocate în termen de 3 zile, cu excepția situațiilor în care consiliului local este 

convocat de îndată în ședințe extraordinare; 

b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal 

constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de 

recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care 

urmează să fie dezbătute în ședința consiliului local; 

c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului local, 

precum și proiectul ordinii de zi. 

(2) Consiliul local poate hotărî ca ședințele consiliului local să fie înregistrate în 

condițiile art. 27 alin. (2) lit. c) și art. 28 alin. (4) lit. d). 

 

 

ARTICOLUL 42 

Dreptul persoanelor interesate la înregistrările ședințelor consiliului local 

 

 

În temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) și ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistrările 

ședințelor consiliului local vor fi făcut publice, la cerere, în condițiile legislației 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 
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ARTICOLUL 43 

Delegatul sătesc 

 

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt 

reprezentați la ședințele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc 

este asimilat aleșilor locali. 

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen 

de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de 

primar cu cel puțin 15 zile înainte și desfășurată în prezența primarului sau a 

viceprimarului și a secretarului general al unității administrative teritoriale. 

(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenți la 

această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima 

ședință a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toți cetățenii cu 

drept de vot din satul respectiv. 

(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele 

situații: 

a) demisie; 

b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în 

satul al cărui delegat este; 

c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării 

unității administrativ-teritoriale respective; 

d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 

privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei; 

e) punerea sub interdicție judecătorească; 
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f) pierderea drepturilor electorale; 

g) deces. 

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea 

prevederilor alin. (1) - (3), care se aplică în mod corespunzător. 

(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea 

din funcție adelegatului sătesc și alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, 

a unei alte persoane în această 

funcție, în condițiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. 

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegații sătești 

sunt invitați în mod obligatoriu. Delegații sătești au dreptul de a se exprima cu 

privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-

verbal al ședinței. 

 

ARTICOLUL 44 

Adunările cetățenești 

 

(1) Cetățenii comunei sau orașului pot fi consultați și prin adunări cetățenești 

organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau străzi, în mediul urban. 

(2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la 

inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. 

(3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștința publică a 

scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta. 

(4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității 

cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți. 
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(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, 

care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii 

modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul. 

(6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștința publică prin grija 

secretarului general. 

 

 

CAPITOLUL V 

Dizolvarea consiliului local 

ARTICOLUL 45 

Situațiile de dizolvare a consiliului local 

 

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local 

se dizolvă de drept: 

a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau 

extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost 

convocat conform prevederilor legale; 

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau 

extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive; 

c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât 

jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu 

supleanți în condițiile art. 6. 

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice altă persoană 

interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile 
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prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire 

la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică 

prefectului. 

 

 

ARTICOLUL 46 

Referendumul local 

 

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile 

legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens 

prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ- 

teritorială. 

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, 

data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și 

semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului. 

 

 

ARTICOLUL 47 

Organizarea referendumului local 

 

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul 

unității administrative teritoriale. 

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al 

prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al 
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primarului, al consiliului local și un judecător de la judecătoria în a cărei rază 

teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei 

este asigurat de instituția prefectului. 

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din 

numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu 

domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea 

consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel 

puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar 

rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii. 

 

 

ARTICOLUL 48 

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea 

rezultatului referendumului 

 

(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de 

la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou 

consiliu local. 

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de 

către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor 

locale, pe baza solicitării prefectului. 
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ARTICOLUL 49 

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local 

 

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, 

secretarul general rezolvă problemele curente ale comunei, orașului sau 

municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii. 

(2) În situația excepțională în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile art. 

45, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca urmare a 

încetării sau suspendării mandatului său ori a altor 

situații prevăzute de lege, iar funcția de secretar general al unității/subdiviziunii 

administrativ- teritoriale este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană 

prin detașare, în condițiile părții a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite 

atribuțiile de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, până 

la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în condițiile legii. 

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească 

condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea 

funcției de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

prevăzute la partea a III-a titlul VII și la partea a VI-a titlul II din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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(4) În situația prevăzută la alin. (2), prin excepție de la prevederile părții a VI-a 

titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere 

de secretar general al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, se 

organizează de instituția prefectului. 

(5) Numirea în funcția de secretar general al comunei, al orașului sau al 

municipiului, după caz, se face, în situația prevăzută la alin. (2) sau în situația în 

care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situației 

excepționale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situația care 

a determinat imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către primar. 
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CAPITOLUL VI 

Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier local 

 

SECȚIUNEA 1 

Exercitarea mandatului de consilier local 

 

ARTICOLUL 50 

Mandatul aleșilor locali 

 

Mandatul consilierului local este de 4 ani și se exercită în condițiile legii. 

 

ARTICOLUL 51 

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității 

administrativ-teritoriale 

 

Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-

teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de 

cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în 

condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a 

configurației politice de la ultimele alegeri locale. 
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ARTICOLUL 52 

Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul 

operatorilor regionali 

 

Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale 

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale 

operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor 

de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale 

viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din 

aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de 

interes local. 

 

 

ARTICOLUL 53 

Suspendarea mandatului de consilier local 

 

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situații: 

a) a fost dispusă măsura arestării preventive; 

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu; 

c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de 

către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. 

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, 
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prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată 

suspendarea mandatului. 

(3) Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se 

comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, 

secretarului general și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării 

consiliul local ia act de această situație, prin hotărâre. 

(4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). 

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), 

respectiv hotărârea princare se ia act de suspendarea de drept a consilierului în 

condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de 

maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după 

caz. 

(6) În cazul în care față de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în 

condițiile alin. (1) lit. a) șib), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea 

penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului 

penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii. 

 

 

ARTICOLUL 54 

Suspendarea mandatului viceprimarului 

 

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situații: 

a) a fost dispusă măsura arestării preventive; 

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. 
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(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se 

comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului, care, prin ordin, în 

termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea 

mandatului. 

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la 

emitere, primarului. 

(4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). 

(5) În cazul în care față de viceprimarul suspendat din funcție a fost dispusă 

clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus 

achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condițiile legii, la 

plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. 

 

 

ARTICOLUL 55 

Încetarea mandatului de consilier local 

 

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a 

noului consiliu ales. 

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea 
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Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de 

incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv ca 

urmare a reorganizării acesteia; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare 

consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice; 

e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni 

calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a 

ședințelor ordinare și/sau extraordinare; 

f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; 

g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 

privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării 

pedepsei; 

h) punerea sub interdicție judecătorească; 

i) pierderea drepturilor electorale; 

j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației 

minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales; 

k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea 

unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost 
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ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a 

executării acesteia; 

l) deces. 

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), 

c) -f) și l), este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care 

determină situația de încetare, după caz. 

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în 

situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de 

incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care 

consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii 

nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este 

data comunicării către prefect, secretarul general și către consilierul local a 

hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului 

politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei 

listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost 

contestată. 

(6) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) și l) constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se 

realizează printr-o hotărâre deconstatare a autorității deliberative respective, la 

propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima 

ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative 

este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul 
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supleantului, în condițiile art. 8, precum și consilierului local. Această hotărâre 

nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt. 

(7) Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în 

termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului 

constatator semnat de primar și de secretarul general cu privire la una dintre 

situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) -f) și l). În termen de maximum 10 zile de 

la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării 

mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către 

prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul 

general, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz. 

(8) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g) -k), constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se 

fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data 

înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea 

integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției 

instituționale sau de către instanță, după caz. 

(9) Ordinul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite 

de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile 

art. 8, consilierului local și secretarului general. 

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), 

c) -f), h) și l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția 

evenimentului și semnat de primar și de secretarul general. Referatul este însoțit 

de acte justificative. 
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(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g), 

i), k), înștiințările transmise prefectului de către instanță. 

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data 

comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru 

al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților 

naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin 

ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei 

normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului 

se transmite de îndată judecătoriei competente săvalideze mandatul supleantului, 

în condițiile art. 8, consilierului local și secretarului general. 

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) -f), hotărârea poate fi atacată de 

consilierul local în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 

zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, 

nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz,procedura 

prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. 

(14) În toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și 

secretarului general, care are obligația afișării acesteia la sediul 

unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de maximum două zile 

de la comunicare. 

(15) Funcția constatată vacantă în condițiile alin. (6) - (8) se completează cu 

supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală 

respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117 din 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței. 

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în 

altă unitate administrative teritorială poate interveni numai după efectuarea în 

actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul 

abilitat potrivit legii. 

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în 

prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza 

demisiei scrise înaintate secretarului general, primarului și președintelui de 

ședință. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant 

locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să 

valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8. 

(18) Prevederile alin. (2) lit. g) -i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătorești. În aceste cazuri, data respectivă este și data la 

care încetează de drept mandatul. 

(19) În situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau 

a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data 

rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești. 

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv: 

a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru 

ședințele autorității deliberative din care face parte; 
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b) nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din 

care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de 

aceasta; 

c) nu mai are dreptul la indemnizația lunară. 

 

 

ARTICOLUL 56 

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de 

consilier 

 

(1) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 55 alin. (2), are ca efect 

încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar. 

(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării 

acestuia din funcție în condițiile art. 11. 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

Drepturile aleșilor locali 

 

ARTICOLUL 57 

Legitimația și semnul distinctiv ale aleșilor locali 

 

(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de 

primar, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația 

viceprimarului este înmânată de către secretarul general. 
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(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție 

li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, 

semnată de primar, și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți 

aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a 

mandatului. 

(3) Modelul legitimației de viceprimar și de consilier local și modelul semnului 

distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

(4) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, 

respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local. 

(5) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu 

titlu evocativ. 

(6) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu 

la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la 

celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora. 

 

 

ARTICOLUL 58 

Protecția aleșilor locali 

 

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru 

soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe 

care o reprezintă este garantată. 

(2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice 

exprimate în exercitarea mandatului. 
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(3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau 

trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au 

determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației 

publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de 

către organele care au dispus măsurile respective. 

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul 

autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege. 

(5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei 

alesului local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora 

urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu 

exercitarea mandatului său. 

 

 

ARTICOLUL 59 

Grupurile de consilieri locali 

 

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele 

politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. 

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot 

constitui un grup prin asociere. 

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al 

majorității membrilor grupului. Denumirea, componența și conducerea grupului 

politic se transmit secretarului general care informează consiliul local asupra 

grupurilor politice formate. 
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(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți. 

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au 

participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a 

intra în consiliu cu cel puțin un consilier. 

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în 

consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

(7) Primarul, în funcție de disponibilitate, pune la dispoziția grupurilor politice 

spațiile și logistica necesare desfășurării activităților politice în vederea exercitării 

atribuțiilor legale și regulamentare. 

 

 

ARTICOLUL 60 

Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior 

 

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de 

muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau 

autorități publice ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital 

integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția 

situațiilor prevăzute de lege. 

(2) Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă 

este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia 

activitatea în executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de 

muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local. 
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(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de 

numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau 

desfășoară activități în domeniul creației literarartistice. 

(4) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de 

numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte 

persoane, numai pe durată determinată. 

(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză își reiau activitatea 

în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La 

stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în 

funcțiile de demnitate publică alese. 

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în 

funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de 

judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. 

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul 

de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării 

mandatului, cu excepțiile prevăzute de lege. 

 

 

ARTICOLUL 61 

Indemnizația 

 

(1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, 

consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Viceprimarilor nu li se 

acordă indemnizație pentru participarea la ședințe. 
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(2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare 

ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate 

este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare și funcționare a autorității 

deliberative. 

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel 

puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe 

lună, desfășurate în condițiile legii. 

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor 

legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, 

indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli 

prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (1). 

(5) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele 

consiliului local și ale comisiilor de specialitate se calculează după formula: 

IL = a x IP x (0,65 x PCL/NȘCL + 0,35 x PCS/NȘCS), 

unde "IL" este indemnizația lunară pentru consilierul local; "a" este procentul 

stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizația 

lunară a primarului (IP); "IP" este indemnizația lunară a primarului; "PCL" este 

numărul de participări ale consilierului local la ședințele consiliului local din luna 

respectivă; "PCS" este numărul de participări ale consilierului local la ședințele 

comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; "NȘCL" 

reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului local din 
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luna respectivă; "NȘCS" reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate 

din care face parte consilierul local din luna respectivă. 

(6) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează 

exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul unității/subdiviziunii 

administrativ- teritoriale. 

(7) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător și delegatului sătesc. 

(8) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute 

la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în 

concordanță cu posibilitățile de finanțare. 

(9) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu 

pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii. 

(10) Consilierii locali și delegatul sătesc care participă la ședințele de consiliu 

local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, 

fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul 

de muncă. 

 

ARTICOLUL 62 

Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative 

 

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, 

individual sau în grup. 
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ARTICOLUL 63 

Transportul 

 

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de 

transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în 

localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de 

specialitate primesc contravaloarea transportului. 

 

 

ARTICOLUL 64 

Formarea profesională 

 

(1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională. 

(2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și 

perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, 

a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau 

deplasare, după caz, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local 

sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare 

profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau alți furnizori 

de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, precum și 

cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa 

ori în interesul autorității sau instituției publice. 
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ARTICOLUL 65 

Accesul la informații 

 

(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu 

poate fi îngrădit. 

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile 

publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure 

informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra 

treburilor publice și asupra problemelor de interes local. 

 

 

ARTICOLUL 66 

Dreptul la asociere 

 

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în 

condițiile legii. 
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SECȚIUNEA a 3-a 

Obligațiile aleșilor locali 

 

ARTICOLUL 67 

Respectarea legii 

 

(1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se 

supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau 

în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

(2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local. 

 

ARTICOLUL 68 

Participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate 

 

Consilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau 

ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute 

în regulamentul de organizare și funcționare. 

 

ARTICOLUL 69 

Buna-credință și fidelitatea 

 

Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, în calitatea lor de 

reprezentanți legali ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, au 

îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor 
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autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le 

reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea 

care i-a ales. 

 

ARTICOLUL 70 

Probitatea și discreția profesională 

 

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională. 

 

ARTICOLUL 71 

Cinstea și corectitudinea 

 

(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și 

corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, 

bani, foloase materiale sau alte avantaje. 

(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea 

unei activități de interes personal. 

 

ARTICOLUL 72 

Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali 

 

(1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, 

cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte 

în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. 
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(2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un 

raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general. 

(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții 

stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară 

a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul 

maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării. 

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleșii locali suportă cheltuielile 

deplasării. 

 

ARTICOLUL 73 

Transparența activității 

 

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general și al aparatului 

de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în 

termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii 

mandatului în condițiile legii. 

(2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului sau 

viceprimarului. 

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de 

regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local. 

(4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel 

mai târziu la următoarea ședință a consiliului local. 
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CAPITOLUL VII 

Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese 

 

ARTICOLUL 74 

Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier 

local 

 

(1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier 

local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de 

interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în 

condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Prin activități în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfășura, în 

condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 

în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile 

prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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ARTICOLUL 75 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcția de 

viceprimar și de consilier local 

 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul 

IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația 

să se abțină 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) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de 

debitor al unei obligații; 

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator 

sau de la care obține 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) o asociație sau fundație din care face parte. 

(2) În exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute 

la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul 

personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se 

consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. 
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(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în 

calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta și-a anunțat interesul și 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 condițiile Legii 

nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu 

diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

 

ARTICOLUL 76 

Declarația de interese și declarația de avere 

 

Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de 

avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

ARTICOLUL 77 

Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de 

interese 

 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a 

declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute 

de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL VIII 

Răspunderea aleșilor locali 

 

ARTICOLUL 78 

Tipurile de răspundere a aleșilor locali 

 

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele 

săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ARTICOLUL 79 

Răspunderea consilierilor locali 

 

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în 

exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea consiliului din care 

fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. 

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul 

votului, iar la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul 

acestuia. 

 

ARTICOLUL 80 

Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali 

 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a 
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prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local 

poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare: 

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) eliminarea din sala de ședință; 

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate; 

f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni. 

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) se aplică de către președintele de 

ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) -g) de către consiliul local, prin hotărâre. 

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -e) sunt aplicabile și viceprimarilor. 

(4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite 

comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, 

aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a 

explicațiilor furnizate de cel în cauză. 

 

ARTICOLUL 81 

Avertismentul 

 

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă 

și îl invită să respecte regulamentul. 
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ARTICOLUL 82 

Chemarea la ordine 

 

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de 

ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod 

grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine. 

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință. 

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către 

președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au 

generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. 

(4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt 

apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică. 

 

 

ARTICOLUL 83 

Retragerea cuvântului și eliminarea din sală 

 

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată 

de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta 

nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. În situația 

în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință 

îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de 

la ședință. 
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ARTICOLUL 84 

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de 

specialitate 

 

(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri 

deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a 

consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, și ale comisiilor de 

specialitate. 

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul 

de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de 

specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive. 

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are 

drept consecință neacordarea indemnizației lunare. 

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul 

personalului care asigură ordinea publică locală. 

 

 

ARTICOLUL 85 

Aplicarea sancțiunilor 

 

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre 

adoptată de consiliul local, cu majoritate absolută. 
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(2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. d) și e), 

consilierii locali în cauză nuvor fi socotiți la cvorumul pentru ședință. 

(3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții 

acestora au aceleași drepturi ca președintele de ședință. Aceștia pot aplica 

sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a) -d). 

(4) Sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător 

viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local. 

 

 

ARTICOLUL 86 

Sancțiuni aplicabile viceprimarilor 

 

(1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de 

viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni; 

d) eliberarea din funcție. 

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) se aplică, prin hotărâre a consiliului 

local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de 

sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin 5 zile înaintea 

ședinței. 

(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret 

cu majoritatea calificatăde două treimi din numărul consilierilor locali. 
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(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. 

(1) lit. d) se face cu  respectarea prevederilor art. 11. 

(5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se 

poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura 

prealabilă nu este obligatorie. 

(6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra 

mandatului de consilier local. 

 

 

ARTICOLUL 87 

Răspunderea aferentă actelor administrative 

 

(1) Președintele de ședință al consiliului local, prin semnare, învestește cu formulă 

de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuțiilor 

care îi revin potrivit legii. 

(2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării hotărârilor aparține exclusiv 

autorităților deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de 

fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și 

semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, 

civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu 

atribuțiile specifice. 

(3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, 

răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și 

personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu 
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încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vederetehnic și al 

legalității adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru 

legalitate aceste acte. 

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației 

publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de 

vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată 

răspunderea juridică a autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu 

operațiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea 

acestora în condițiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau 

asimilate acestora în condițiile legii adoptate de autoritățile administrației publice 

locale. 
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CAPITOLUL IX 

Alte dispoziții 

 

ARTICOLUL 88 

Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

 

(1) În temeiul art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, secretarului general îi revin următoarele 

atribuții principale în relația cu consiliul local: 

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile 

consiliului local; 

b) participă la ședințele consiliului local; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul 

local și primar, precum și între aceștia și prefect; 

d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului 

local; 

e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și 

persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor 

consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local; 

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 
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h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 

ședințelor ordinare ale consiliului local; 

i) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului 

local a consilierilor locali; 

j) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă 

președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

k) informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al 

acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea 

fiecărei hotărâri a consiliului local; 

l) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, 

semnarea și ștampilarea acestora; 

m) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să 

nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 75 alin. (2); 

informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia 

cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile 

prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

n) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de 

consiliul local. 

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care 

cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

a) numărul total al recomandărilor primite; 
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b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte administrative cu 

caracter normativ și în conținutul deciziilor luate; 

c) numărul participanților la ședințele publice; 

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

administrative cu caracter normativ; 

e) situația cazurilor în care consiliul local a fost acționat în justiție pentru 

nerespectarea prevederilorlegale cu privire la transparența decizională; 

f) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului. 

(3) Raportul anual privind transparența decizională va fi adus la cunoștința 

publică prin grija secretarului general. 

 

CAPITOLUL X 

Dispoziții finale 

 

ARTICOLUL 89 

Anexe 

 

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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ARTICOLUL 90 

Calculul termenelor 

 

Calculul termenelor prevăzute în regulament se realizează conform art. 181-183 

din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

ARTICOLUL 91 

Prevederi finale 

 

Prevederile prezentului regulament pot fi avute în vedere și la elaborarea și 

adoptarea regulamentului propriu de către consiliul județean, în măsura în care 

dispozițiile regulamentului nu contravin prevederilor exprese ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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ANEXA Nr. 1 

la regulament 

 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate 

 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi: 

1. agricultură; 

2. activități economico-financiare; 

3. activități social-culturale, culte; 

4. învățământ, sănătate și activități sportive; 

5. amenajarea teritoriului și urbanism; 

6. muncă, familie și protecție socială; 

7. protecție mediu și turism; 

8. juridică și de disciplină; 

9. administrarea serviciilor publice furnizate. 

În funcție de specificul activității și de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî 

să se organizeze comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o comisie 

să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii. 
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ANEXA Nr. 2 

la regulament 

 

Model al adresei prin care secretarul general al unității administrativ-

teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză 

 

Nr. . . . . . ./ . . . . . . . . . . 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA 

SECRETARUL GENERAL 

 

Către Comisia . . . . . . . . . 

Doamnei/Domnului președinte, 

Spre știința doamnei/domnului secretar, 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 

din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului 

Isaccea, se transmit spre avizare către Comisia...................... următoarele 

documente: 
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Nr. 

Crt 

Documentul trimis pentru avizare/elaborarea 

unui raport 

Inițiator Data-limită pentru 

adoptarea avizului/ 

raportului 

1 P.H.C.L. nr…….. /…….. privind …… Primarul  

2 P.H.C.L. nr…….. /…….. privind …… Consilierul 

local 

 

3 Petiția nr………./ ……… din partea……   

4 ………………..   

P.H.C.L. – Proiectul de hotărâre a consilliului local 

 

 

Secretarul general al Orașului Isaccea, 

. . . . . . . . . . 

(prenumele și numele) 

NOTĂ: 

În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poșta electronică, 

partea cu semnătura nu mai este necesară. 
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ANEXA Nr. 3 

la regulament 

 

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului 

general al unității administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ISACCEA 

Comisia . . . . . . . . . . 

 

Nr. . .  . . ./ . . . . . . . . . . 

Către secretarul general al Orașului Isaccea 

Stimată(e) Doamnă/Domnule . . . . . . . . . ., 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 

alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Isaccea, vă transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei.................. din cadrul 

ședinței din data de.........., cuprinse în Procesul-verbal nr............ Anexat vă 

comunicăm și avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv: 
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Nr. 

Crt. 

Documentul trimis 

spre analiză 

Numărul de 

înregistrare al 

avizului/raportului 

Tipul avizului/recomandarea 

raportului 

Amendamente 

0 1 2 3 4 

1 P.H.C.L. 

nr……/……… 

privind………. 

 o Favorabil 

o Nefavorabil 

o Da, 

nr…. 

o Nu  

2 P.H.C.L. 

nr……/……… 

privind………. 

 o Favorabil 

o Nefavorabil  

o Da, 

nr….. 

o Nu  

3 P.H.C.L. 

nr……/……… 

privind………. 

   

4 …………………    

P.H.C.L. – Proiectul de hătărâre a consiliului local. 

 

Președintele Comisiei . . . . . . . . . .,  Secretarul Comisiei . . . . . . . . . ., 

. . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . 

(prenumele și numele)    (prenumele și numele) 

 

NOTĂ: 

În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poșta electronică, 

partea cu semnătura nu mai este necesară. 
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ANEXA Nr. 4 

la regulament 

Model al avizului comisiei de specialitate 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ISACCEA 

Comisia . . . . . . . . . . 

AVIZUL 

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

pentru P.H.C.L. nr. . . . . . . .. ./ . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . 

 

Având în vedere . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) 

lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, 

Comisia . . . . . . . . . . adoptă următorul aviz. 

Art. 1. Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local 

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . ., cu . . . . . . . . . ./fără amendamente. 

Art. 2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa 

care face parte integrantă din prezentul aviz. 

Art. 3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al Orașului Isaccea. 

Președintele Comisiei . . . . . . . . . .,  Secretarul Comisiei . . . . . . . . . ., 

. . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . 

(prenumele și numele)     (prenumele și numele) 
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ANEXA Nr. 5 

la regulament 

Model al registrului de evidență a avizelor/rapoartelor de către comisia de 

specialitate 

 

REGISTRUL 

privind avizele/rapoartele Comisiei . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . . 

 

Nr. De 

înregistrare 

Data adoptării 

avizului/raportului 

Documentul  Rezultatul analizei 

0 1 2 3 

1 ………….. Aviz pentru P.H.C.L. nr. 

……./………. privind……… 

Aviz favorabil cu 5 

amendamente 

/nefavorabil 

2 ……………. Raport privind analiza 

situației…….. realizat în baza 

Hotărârii Consiliului Local 

nr……/……. 

- 

3 …………… Aviz pentru Petiția nr……. 

/……… 

Aviz favorabil/ 

nefavorabil 

P.H.C.L. – Proiect de hotărâre a consiliului local 
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ANEXA Nr. 6 

la regulament 

 

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la ședința consiliului 

local de către cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local . . . . . . . . . ., 

În temeiul art. . . . . . . . . . .*, . . . . . . . . . .(numele persoanei care face convocarea) 

vă invită la ședința . . . . . . . . . .(ordinară sau extraordinară) a consiliului local care 

va avea loc în . . . . . . . . . ., în data de . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . ., cu următorul 

proiect de ordine de zi: 

*Se completează, după caz, cu temeiul juridic din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la tipul ședințelor consiliului local și 

persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) în 

cazulședințelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) 

în cazul ședințelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) 

în cazul ședințelor extraordinare convocate de cel puțin o treime din numărul 

consilierilor locali în funcție. 
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Proiectul ordinii de zi 

a celei de-a . . . . . . . . . . -a ședințe din cel de-al . . . . . . . . .  -lea mandat al 

consiliului local 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare 

2. Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. . . ./ . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . .  

3. Întrebări, interpelări și răspunsuri 

4. 

. . . . . . . . . . 

 

Diverse. 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței consiliului local. Puteți să 

formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în 

proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă 

electronică . . . . . . . . . .. 

 

Cu deplină colegialitate, 

. . . . . . . . . . 
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ANEXA Nr. 7 

la regulament 

 

Model al registrului pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

REGISTRUL pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

pe anul . . . . . . . . . . 

 

Nr. De 

înregistrare 

Data 

înregistrării 

Funcția, 

prenumele 

și numele 

inițiatorului 

Titlul 

proiectului 

de 

hotărâre a 

consiliului 

local 

Avizele 

comisiilor 

de 

specialitat

e sesizate 

Structura/ 

Persoana din 

aparatul de 

specialitate al 

primarului 

responsabilă cu 

elaborarea 

raportului 

comportamentul

ui de resort 

Alte 

avize 

necesare 

conform 

legii 

Nr. De 

amenda- 

mente 

Data 

dezbaterii 

în ședința 

consiliului 

local 

Finaliza

-rea 

procedu

-rii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

…          
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ANEXA Nr. 8 

la regulament 

 

Model al registrului pentru evidența hotărârilor consiliului local 

 

REGISTRUL pentru evidența hotărârilor consiliului local pe anul . . . . . . . .  

 

 

Nr. de 

ordine 

Data 

aprobării 

Data intrării 

în vigoare 

Titlul proiectului 

de hătărâre a 

consiliului local 

Functia, prenumele 

și numele 

inițiatorului 

Evenimente 

ulterioare 

adoptării 

0 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

…      
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ANEXA Nr. 9 

Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului 

local 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR……/…………. 

Nr. Crt. Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu 

majoritate: 

o Simplă 

o Absolută 

o Calificată 

……../……../……..  

2 Comunicarea către primar ……../……../……..  

3 Comunicarea către prefectul 

județului 

……../……../……..  

4 Aducerea la cunoștință publică ……../……../……..  

5 Comunicarea, numai în cazul 

celei cu caracter individual 

……../……../……..  

6 Hotărârea devine obligatorie 

sau produce efecte juridice, 

după caz 

……../……../……..  
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ANEXA Nr. 10 

la regulament 

Model al amendamentului la un proiect de hotărâre a consiliului local 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL  

ORAȘULUI ISACCEA 

Stema 

 unității 

administrativ 

teritoriale 

 

Inițiator (i) …………………………….. 

(funcția, prenumele și numele) 

Tip amendament o Modificare 

o Completare 

o Abrogare  
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AMENDAMENT NR. …. 

La proiectul de hotărâre a consiliului local nr. …../…………. 

Privind …………….. 

 

Text original Text modificat 

 

 

 

 

 

 

Motivație: 

………………. 

Semnătura inițiatorului 

……………………….. 
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ANEXA Nr. 11 

la regulament 

Detalierea calculării majorității absolute și a majorității calificate în funcție 

de numărul total al membrilor organului colegial 

 

Numărul total al membrilor 

organului colegial 

Majoritatea absolută Majoritatea calificată 

9 5 7 

11 6 8 

13 7 9 

15 8 11 

17 9 12 

19 10 13 

21 11 15 

23 12 16 

25 13 17 

27 14 19 

 

      Inițiator,
       Primar,
Moraru Anastase

Avizat de legalitate,
  Secretar General
     Rotaru Doina
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