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PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE  DIN DATA DE 28.01.2022, ORA 12 

 

 

 

 Nr. 

crt. 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

INITIATOR/ 

REFERAT DE 

APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1.  

privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ 

cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin 

Brătescu” Isaccea și  unității de învățământ fără 

personalitate juridică Grădinița cu program normal 

Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2022-2023 

 

 

 

 

 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr. 1 

Comisia nr.2 

Comisia n. 3 

Nr. 889/21.01.2022 

2.  

privind aprobarea Planului Local de Acțiune al  

Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe 

anul 2022 

 

 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1  

Comisia nr.3 

Nr. 821/ 20.01.2022 

3. privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor 

didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic 

„Constantin Brătescu” Isaccea pentru decembrie   2021  

 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1  

Comisia nr.3 

Nr. 279/14.01.2022 

4. privind prelungirea duratei prevăzută în contractul  de 

închiriere nr. 1352 / 14.02.2012 încheiat  între  SC Romtil  

Forest  și U.A.T. Oraș Isaccea 

 

 

Primar Moraru 

Anastase  

Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Nr. 668/ 18.01.2022 

5. privind prelungirea cu acordul părților a duratei 

prevăzută în  contractul de închiriere nr. 7151/ 01.02.2016 

încheiat între d-l Ambrose Andrei – Cristian și U.A.T. oraș 

Isaccea  

 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Nr. 702/18.01.2022 



6. privind prelungirea duratei prevăzută în contractul  de închiriere nr. 

2481 / 19.03.2012 încheiat  între d-l Gălățeanu Florin- Gheorghe  și 

U.A.T. Oraș Isaccea 

 

 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Nr.703/18.01.2022 

7. privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafețele de pajiști aflate 

în domeniul privat al orașului Isaccea pentru anul 2022  
Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

Nr.711/18.01.2022 

8. privind actualizarea anuală  cu rata inflației a chiriei instituită în 

condițiile prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe 

Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Nr.893/21.01.2022 

9. privind aprobarea facilităților  fiscale la plata impozitelor și taxelor 

locale pentru persoane fizice în anul fiscal 2022 
Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Comisia nr.3 

Nr. 897/ 21.01.2022 

10 Privind acordarea unui ajutor de urgență Primar Moraru 

Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr.3 

Nr. 892/21.01.2022 

 

 

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

           Comisia nr.2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură 
           Comisia nr.3 – pentru invățămant, sănătate, cultură, protecție socială, sportivă și de agrement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor 

 

Data de depunere a avizelor la secretarul orașului Isaccea : 17. 01.2022. 

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

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

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

secretarului orașului. 

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

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

 

PRIMAR,                                                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

 

MORARU ANASTASE                                                                                              ROTARU DOINA  

 


