
 

 

                                                                                                                                                         Anexa nr.1 la Documentul de convocare nr. 3687/23.03.2022 

 

 

             PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.03.2022, ORA 15.00 
 

 

 

 

 Nr. 

crt. 

 

MATERIALE SUPUSE SPRE DEZBATERE ŞI 

APROBARE 

 

INITIATOR/ 

REFERAT DE 

APROBARE 

COMISII DE 

SPECIALITATE 

RAPORTUL 

COMPARTIMENTULUI 

DE SPECIALITATE 

1. Aprobare Proces verbal şedinţă ordinară  din data de 

28.02.2022 

 

   

2. Aprobare Proces verbal şedinţă extraordinară din data de 

22.03.2022 

   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cu acordul părţilor 

a prelungirii valabilităţii unor contracte de închiriere 

încheiate între persoane fizice şi UAT Oraşul  Isaccea 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr. 3 

 

 

3379/17.03.2022 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Cap.II punctul 1 

din Contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti 

aflate în domeniul privat al oraşului Isaccea înregistrat 

sub nr. 4048 /17.04.2019 

 

Primar Moraru Anastase 

Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

 

3614/23.03.2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alipirii a două  

imobile- teren în suprafaţă de 2642 mp înscris în cartea 

funciară   nr.35999 şi teren în suprafaţă de 1.127 mp 

înscris în cartea funciară   nr. 36062 
 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

 

 

3435/18.03.2022 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi  

servitute pentru suprafaţa de 356 mp , teren aparţinând 

domeniului privat UAT Oraşul Isaccea , siuat în 

intravilan, str. Livezii , nr.6 , T62-P2161/1 ( C.F .31061 ) 

către societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

 

 

2823/21.03.2022 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru 

transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul 

Liceului Teoretic ,, Constantin Brătescu ,, Isaccea” pentru 

luna FEBRUARIE -2022 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 3 

 

 

3029/ 22.03.2022 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr. 3 

 

2906/22.03.2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. ,, Construire 

a 2 căsuţe – proiect Închiderea Centrului de Plasament ,, 

Speranţa” Tulcea şi înfiinţarea a două căsuţe de tip 

familial în Isaccea ” cod SMIS 350104 , RLU aferent şi 

perioada de valabilitate a documentaţiei PUZ cu 

amplasamentul situat în intravilanul oraşului Isaccea , str. 

Livezii , nr.27 , judeţul Tulcea , nr. cadastral 32649 , T 40 

Cc 475/14-15, CF 32649 

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr. 3 

 

 

3572/22.03.2022 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului 

oraşului Isaccea, judeţul Tulcea  

Primar Moraru Anastase Comisia nr.1 

Comisia nr. 2 

Comisia nr. 3 

2955/ 23.03.2022 

 

 

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 : 30. 03.2022. 

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, 

MORARU ANASTASE  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

ROTARU DOINA  


