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ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL 
Nr.91/26.07.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Statutului unității administrativ –teritoriale  

 Orașul Isaccea, județul Tulcea  

 

 
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de  

_______, legal constituită, fiind prezenţi un număr de ____ consilieri locali; 

 

Având în vedere  : 

- referatul de aprobare -instrument de prezentare şi motivare nr.91/26.07.2022  al  

inițiatorului – Primar Moraru Anastase ; 

- raportul de specialitate   nr. 8813/ 26.07.2022 întocmit de secretarul general al U.A.T.  

Oraș Isaccea, județul Tulcea , prin care arată necesitatea aprobării Statului UAT Oraș Isaccea, 

județul Tulcea  ;  

- Avizul consultativ  ................ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

al orașului Isaccea ; 

 

În conformitate cu prevederile:  

 

-  art. 104 , art. 129 alin. (3) lit.a) , art. 139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 - Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare 

și funcționare a consiliului local – ANEXA 1; 

 

 - art. 2, art. 3 lit. e) , art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în  

administrația publică locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 - Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 

In temeiul  art.196, alin.(1) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1 - Se aprobă Statutul unității administrativ-teritoriale Orașul Isaccea, județul Tulcea , 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



  Art. 2-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al oraşului 

Isaccea în condițiile O.U.G. nr.57/2019 Primarului orașului Isaccea,  Instituției Prefectului- 

Județul Tulcea  și la  cunoștința publică prin publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

 

Nr.voturi necesare(majoritate 

absolută) 

8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

 

 

 

         INIȚIATOR  ,                                              AVIZAT DE LEGALITATE , 

          PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL ,           

MORARU ANASTASE                                                              ROTARU DOINA  


