
Anexa nr.1la Documentul de convocare nr.11995/25.10.2019 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2019, ORA 15 
 Nr. 
crt. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE INITIATOR/REFERA
T DE APROBARE 

COMISII DE SPECIALITATE RAPORTUL 
COMPARTIMENTUL

UI DE SPECIALITATE 

1. Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Isaccea, județul 

Tulcea 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

2. privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii 

in perioada 2019-2020 în orașul Isaccea, județul Tulcea 

 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

3. Privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte 

de închiriere având ca obiect spații cu destinație medicală 

 

Primar Moraru 

Anastase 
 

Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

4. Privind  atribuirea în folosinta gratuita a suprafetei de 400 mp, 

situata pe str.Livezii, nr.8, oraș Isaccea, jud.Tulcea, 

nr.cad.31055, d-nei Gălățeanu Cristina-Cornelia și aprobarea 

Procesului-verbal nr.11701/18.10.2019  al Comsiei de analiză a 

cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

5. privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, 

str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20, sc.A, parter, ap.2 

 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

6. Privind încetarea valabilității contractului de locațiune 

nr.9961/05.11.2014 – titluar Mărășescu Maricica 

Primar Moraru 
Anastase 

Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

7. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al serviciului social ”Centrul de Zi pentru Copii”, a Codului 

Etic al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială și 

Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, actualizate 

 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.3  

8. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor 

didactice navetiste din cadrul Liceului Constantin Bratescu 

Isaccea pentru luna septembrie 2019 

Primar Moraru 

Anastase 
Comsia nr.1 

Comisia nr.3 

 



9. INFORMARI : Raport de activitate asistenți personali 

 INTREBARI, INTERPELARI PENTRU PRIMAR, VICEPRIMAR 

 
Nota*Comisia nr.1 – pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, monitorizarea serviciilor publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al orașului Isaccea  

          Comisia nr.2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură 

          Comisia nr.3 – pentru invățămant, sănătate, cultură, protecție socială, sportivă și de agrement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor 

Data de depunere a avizelor la secretarul orașului Isaccea : 30.10.2019. 

Convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată în situația 

ședințelor consiliului local extraordinare, convocate de îndată(art.141, alin.6, Codul administrativ)  

Ședințele comisiilor de specialitate se defășoară înaintea ședinței consiliului local, iar data, ora și locul  ședinței comisiei de specialitate se 

aduce la cunoștința secretarului orașului. 

La sedințele comisiilor de specialitate au dreptul să participe inițiatorii proiectelor de hotărâri. 

Comisiile pot invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara 

acestuia. 

 

PRIMAR, 

MORARU ANASTASE 

 

Redactat, 

SECRETAR, 

MORARU LOREDANA 


