
 
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Hotărârii Consiliului local Amara nr.11/15.03.2010 privind aprobarea 

amplasamentului pentru construirea unei centrale fotovoltaice  

pe raza oraşului Amara 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara, înregistrata cu nr.107 din 27.07.2010; 

-avizul Comisiei juridice şi de disciplină ; 

-prevederile art.36 alin.6 lit.a  pt.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:-Se completează titlul Hotărârii nr.11/2010 care  va avea următorul conţinut: “Hotărâre privind 

aprobarea amplasamentului pentru construirea unei centrale fotovoltaice pe raza oraşului Amara prin 

implementarea proiectului „Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum 

propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie” în cadrul Programului Operational 

Sectorial, Cresterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 

« Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi » “. 

Art.2:-Se completează art.1 din Hotărârea nr.11/2010 care va avea următorul conţinut: 

 „ Se aprobă  amplasamentul pentru construirea unei centrale fotovoltaice pe raza oraşului Amara prin 

implementarea proiectului „Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum 

propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie” în cadrul Programului Operational 

Sectorial, Cresterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 

« Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi » pe suprafaţa de 

5.000 m.p. teren extravilan aparţinând domeniului privat al oraşului Amara conform nr.crt.289 din anexa 

la Hotărârea nr.89/20.08.2009 privind reactualizarea inventarului domeniului privat, situat în tarlaua 

247, cu vecini: la N-De 233, S- domeniu privat al oraşului Amara, E-Dn 193, V-domeniu privat al 

oraşului Amara.” 

Art.3:-Celelalte dispoziţii ale Hotărârii nr.11/15.03.2010 rămân neschimbate. 

Art.4:-Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Amara vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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