
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Nr. 4920/ 21.04.2022 

 
 

DOCUMENT DE CONVOCARE  

A ȘEDINȚEI ORDINARE A  

CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ISACCEA 

 
În conformitate cu prevederile art.134, alin.1 , lit.a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, primarul orașului Isaccea a convocat  şedinţa  ordinara a Consiliului Local 

Isaccea prin Dispoziția nr. 149/21.04.2022  ce va avea loc vineri - 29.04.2022, ora 12 . 

Locul desfășurării ședinței: Sala  de Consiliu din sediul Primăriei oraşului Isaccea . 

Proiectul ordinii de zi și comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri sunt prevăzute în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezentul 

document. 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzând proiectele de hotărâri însoțite de 

anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate, 

precum și celelelate documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali, în format letric, 

la sediul Primăriei orașului Isaccea conform anexei nr.2, parte integrantă din prezentul document. 

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului local al orașului Isaccea se aduce la cunoștința 

locuitorilor orașului Isaccea prin afișare pe pagina de internet www.isaccea.ro și la avizierul 

instituției. 

Asupra proiectelor de hotărâri inițiate se pot formula și depune amendamente în condițiile 

prevederilor  Codului administrativ. 

Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie. 

Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștința 

secretarului general al orașului acest lucru. 

Absența se consideră motivată, în baza unei cereri scrise la care se atașează documente din 

care rezultă că 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 forţă majoră; 

    d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul 

al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; 

    e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.  

   

Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local în timpul programului de 

lucru se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, 

potrivit legii, la locul de muncă.(art.212, alin.9 din Codul administrativ) 
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