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PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 17.09.2020, ORA 9,00 

 

 Nr. 

crt. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE INITIATOR/REFERAT 

DE APROBARE 

COMISII DE  

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTU

LUI DE 

SPECIALITATE 

1. privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind 

aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 

2.971.200 lei 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

2. privind modificarea H.C.L. nr.55/28.05.2020 însușirea propunerilor 

de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului 

Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea 

sumelor aferente 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

3. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Isaccea rectificat pe anul 2020 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

4. privind aprobarea bugetului creditelor interne – RECTIFICAT al 

oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

 

 

5. privind completarea organigramei Primăriei  orașului Isaccea, 

județul Tulcea 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comisia nr.2 

Comsia nr.3 

 

6. privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Serviciului de Îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de 

Asistenţă Comunitară 

 

Primar Moraru Anastase Comsia nr.1 

Comsia nr.3 

 

7. INFORMARI,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 : 16.09.2020. 

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 și  ora ședinței comisiei de specialitate se aduce 

la cunoștința secretarului orașului. Locația desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate : Casa de Cultura. 

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 GENERAL, 

MORARU LOREDANA 


