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Cuvânt înainte
Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.

Publicarea “Raportului Primarului oraşului Amara privind activitatea din anul

2015” este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi
transparenţă a instituţiei noastre.

Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria oraşului

Amara pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră,
despre cum au fost folosiţi banii publici.

Am dovedit că suntem o adevarată echipă în instituţia Primăriei şi am

colaborat foarte bine cu Consiliul Local care a susţinut politicile publice locale
propuse pentru administrarea şi dezvoltarea comunităţii.

Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie

publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Banii sunt de o importanţă

covârşitoare pentru realizarea unor investiţii de anvergură, dar la fel de
importantă este gestionarea eficientă a bugetului, ca urmare a identificării şi
prioritizării nevoilor comunităţii.

Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei şi a Consiliului

Local, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a oraşului
Amara în anul 2015.

Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor oraşului o

imagine generală a activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi
eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să regăsiţi în scurta descriere de mai

jos activităţile care au schimbat în bine oraşul cu care toţi ne mândrim.

Victor MORARU

Primarul oraşului Amara

1. Compartimentul administrație publică, relații cu publicul, juridic
Compartimentul de administraţie publică, relaţii cu publicul, juridic

subordinea Secretarului oraşului Amara și este structurat astfel:

funcţionează în

- Consilier juridic asistent -ocupat;

- Consilier juridic asistent – temporar vacant;
- Inspector arhiva asistent - ocupat;

- Inspector relaţii cu publicul debutant - ocupat.











Obiectul activităţii Secretarului:

Asigură avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi a hotărârilor de consiliu;

Asigură realizarea lucrărilor de secretariat pentru Consiliul Local Amara şi întocmeşte
răspuns la corespondenţa curentă referitoare la activitatea proprie;

Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi
Primar, precum şi dintre acestia şi Prefect;

Asigură pregătirea dosarelor de şedinţă, multiplicarea materialelor şi difuzarea către
consilierii aleşi;

Asigură transparenţa decizională şi comunicarea către instituţiile publice şi persoanele
interesate a dispoziţiilor Primarului, hotărârilor de consiliu în condiţiile Legii 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuează lucrările de
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedintelor Consiliului
Local şi redactează hotărârile Consiliului Local;

Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Amara proiectele
de hotărâri în vederea întocmirii raportului de specialitate;

Sinteza activităţii pe anul 2015

 Număr de dispoziții emise și transmise Instituției Prefectului – Județul Ialomița pentru a

fi efectuat controlul de legalitate – 710 dispoziții;

 Număr de Hotărâri emise, avizate și transmise câtre Instituția Prefectului- Județul

Ialomița pentru a fi efectuat controlul de legalitate – 135 hotărâri;

În anul 2015, autoritatea executivă a orașului Amara și Compartimentul de administrațe

publică locală au urmărit în permanență ducerea la îndeplinire a atribuțiunilor deliberative și
executorii prevăzute de Legea 215/2001 privind administrația publică locală și actele normative
apărute în cursul anului curent, prin care se stabilesc sarcini pentru autoritățile locale.

Secretarul orașului a întocmit pentru fiecare ședinta de consiliu convocatorul pe care l-a

adus la cunostința consilierilor locali, stabilind prin acesta ordinea de zi a ședințelor, problema
analizată și data desfășurării acestora. Totodată au fost întocmite pentru fiecare proiect de
hotărâre supus aprobării Consiliului Local, rapoartele de specialitate de către compartimentele de
resort din cadrul Primăriei orașului Amara.

Dezbaterile din cadrul ședințelor de consiliu au fost consemnate în procese-verbale care au

fost semnate la finalul ședințelor de consilierii locali și secretarul orașului Amara.

Cele 135 de hotărâri aprobate de Consiliul Local Amara au fost înaintate de secretarul

unității administrativ teritoriale către Instituția Prefectului- județul Ialomița, compartimentul
control - legalitate în vederea obținerii vizei de legalitate.

În funcție de prevederile legale, secretarul orașului Amara, în cursul anului 2015, a vizat

pentru legalitate un număr de 710 dispoziții care au vizat în principal următoarele domenii:

asistență socială, resurse umane, alegeri, plan de achiziții, urbanism, licitații, gospodărie
comunală, etc.

Cele 710 de dispoziții au fost înregistrate într-un registru special și s-a urmărit periodic

modul de executare.

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public -raport anual-

În decursul anului 2015 au fost înregistrate la Primăria oraşului Amara, la compartimentul

Administraţie publică, juridic şi de relaţii cu publicul un număr de 8 solicitări de informaţii
de interes public. Dintre acestea, 7 solicitări au fost din partea unor persoane fizice şi 1

solicitare din partea unei persoane juridice. Solicitările au fost adresate 4 pe suport de hârtie și

4 pe suport electronic. Datele solicitate au privit activitatea compartimentelor de specialitate
din cadrul aparatului propriu al Primarului oraşului Amara.

Informaţiile solicitate au fost referitoare la următoarele domenii de interes public:

- Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.) - 1;
- Fond funciar - 2;

- Acte normative, reglementări - 4;

- Activitatea liderilor instituției - 1;

Au fost rezolvate favorabil toate cele 8 solicitări de informații de interes public. In

decursul anului 2015 a fost înregistrată o plângere în instanţă

formulată în baza Legii

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Plângerea a fost rezolvată în
favoarea instituției.

De asemenea, nu au fost încasate în anul 2015 sume pentru copiile documentelor

solicitate, acestea fiind puse gratuit la dipoziţia solicitanţilor.
1.2. Administrator public

Administratorul public se află în subordinea directă a primarului orașului Amara.

Conform fișei postului, Administratorul public are următoarele atribuții:


Coordonează și conduce activitățile de dezvoltare comunitară și economică;



Evaluează necesarul de servicii publice, modul de realizare a serviciilor publice,
raportând periodic Primarului;



Analizează politicile publice;



Implementează politicile publice;



Propune măsuri ce se impun pentru limitarea urmărilor calamităților, incendiilor,
epidemiilor și epizootiilor;



Propune măsuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la regimul
construcțiilor pe domeniul public și privat;



Propune proiecte privind fondurile structurale și de coeziune;



Organizează evenimentele socio – culturale ale primăriei;

1.2.1. Serviciul contabilitate, salarizare, resurse umane, impozite și taxe, executare

silită, investiții, aprovizionare, achiziții publice

Activitatea Serviciului contabilitate, salarizare, resurse umane, impozite și taxe,

executare silită, investiții, aprovizionare, achiziții publice s-a desfășurat în următoarele
compartimente:



Compartiment contabilitate, salarizare, resurse umane;
Birou impozite și taxe, executare silită;



Compartiment investiții, aprovizionare, achiziții publice.

Serviciul contabilitate, salarizare, resurse umane, impozite și taxe, executare silită,

investiții, aprovizionare, achiziții publice dispune de 13 posturi în Ștatul de funcții din care:





1 post șef serviciu - vacant;

5 posturi la compartimentul contabilitate, salarizare, resurse umane – 4 ocupate
Compartiment contabilitate, salarizare, resurse umane;

6 posturi la biroul impozite și taxe, executare silită - ocupate;

1 post la compartimentul investiții, aprovizionare, achiziții publice – ocupat.

1.2.1.1. Compartiment contabilitate, salarizare, resurse umane

Compartimentul contabilitate, salarizare, resurse umane funcționează în subordinea

directă a Administratorului public al orașului Amara. Conform Regulamentului de organizare
și funcționare al aparatului de specialitate al Primăriei orașului Amara acest compartiment are
următoarele atribuții:


Intocmește bugetul local;



Urmărește execuția veniturilor, încasarea debitelor, efectuarea cheltuielilor din











Identifică noi surse de venituri;

bugetul local și a cheltuielolor la unitățile autofinanțate cu încadrarea în
prevederile bugetare;

Urmărește activitatea casierilor;

Inregistrează și descarcă chitanțele fiscale;

Intocmește evidența analitică a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și le
înregistrează în registrul inventar;

Verifică și aprobă foile de parcurs ale șoferilor și a stocurilor de benzină aflat în
rezervor;

Inregistrează toate operațiunile contabile în fișe de cont;

Intocmește documentele de plată către organele bancare și urmărește primirea la
timp a extraselor de cont și verificarea documentelor;

Inregistrează în contabilitate documentele care au stat la baza operațiunilor
contabile în mod sistematic și cronologic;



Analizează și organizează funcționarea aparatului propriu al Primăriei orașului



Răspunde de selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe nivele de




Amara în scopul obținerii eficienței maxime a activității acestuia;
pregătire, pe funcții și specialități;

Analizează datele și informațiile și elaborează programe, prognoze și strategii de
dezvoltare în domeniul resurselor umane;

Analizează indicatorii de muncă, salarizarea și normarea muncii în vederea
asigurării eficienței economice și a concordanței cu ceilalți indicatori și secțiuni

ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariați și a





utilizării raționale a fondului de salarii;

Intocmește fișele de evaluare a posturilor în conformitate cu obiectivele și
prioritățile stabilite de Primar pentru instituție;

Urmărește respectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea
tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din aparatul
propriu al primăriei;

Răspunde de organizarea și funcționarea potrivit legii a Comisiei de examinare,

organizează concursurile pentru angajare și promovare și verifică îndeplinirea de
către participanți a condițiilor prevăzute de lege.

Având în vedere atribuțiile de serviciu și obiectivele stabilite pe anul 2015,

Compartimentul contabilitate, salarizare, resurse umane a realizat următoarele activități:


a întocmit ștatele de plată lunare și ordinele de plată pentru plata salariilor și a



a transmis către bănci fișierele pentru a alimenta cardurile salariaților;





contribuțiilor;

a întocmit adrese privind sumele provenite din TVA;

a întocmit centralizatorul pentru asistenți personali și pentru indemnizațiile
persoanelor cu handicap;

a înregistrat în program asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu
handicap și a transmis situațiile către Trezorerie. La sfârșitul anului 2015 Primăria
orașului Amara a avut un număr de 14 asistenți personali și 60 de persoane cu
handicap indemnizate.



a întocmit situația privind justificarea plăților mai mici;



a întocmit semestrial situația privind datele informative privind personalul;












a realizat monitorizarea cheltuielilor de personal lunară și trimestrială;
a întocmit lunar declarația 112;

a întocmit anual declarația 205 privind fișele fiscale;

a transmis către Casa de Asigurări concediile medicale completate, atunci când a
fost cazul;

a întocmit deschideri / retrageri de credite cheltuieli de personal trimestrial sau
atunci când a fost cazul;

a întocmit pontajele lunare pentru personalul din cadrul primăriei, bibliotecă și
casa de cultură;

a întocmit / rectificat bugetul anual privind cheltuielile de personal;
a transmis lunar prognoza privind cheltuielile de personal;

a operat în Revisal orice modificare intervenită privind personalul contractual;

a organizat concursurile pentru angajarea de personal și pentru promovarea în

clasă și grad profesional. Astfel, în anul 2015 au fost organizate 29 de concursuri
pentru angajarea de personal, dintre care 13 s-au finalizat cu angajare, la celelalte

16 concursuri nu s-a înscris nimeni. In ceea ce privește conscursurile pentru
promovare, în anul 2015 au fost susținute 6 concursuri, 5 pentru funcționari







publici și 1 pentru personal contractual.

a transmis către ANI copii conforme cu originalul ale declarațiilor de avere și ale
declarațiilor de interese;

a întocmit rapoarte semestriale privind Raportul privind situația implementării
procedurilor disciplinare;

a întocmit rapoartele trimestriale privind Raportul privind respectarea normelor
de conduită a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor publice;

a transmis către ANFP orice modificare cu privire la numirea, suspendarea,
modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici;
a întocmit planul anual privind ocuparea funcțiilor publice;
a întocmit planul anual de perfecționare profesională;











a întocmit adeverințe de salariați pentru anagajații primăriei. Pe parcursul anului

2015 Compartimentul contabilitate, salarizare, resurse umane a eliberat un număr
de 147 de adeverințe de salariat.

a întocmit rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici și fișele de evaluare ale
personalului contractual;

a întocmit documentele solicitate pentru SNA 2012 – 2015, Planul de acțiune
sectorial, inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
a întocmit înregistrările contabile ale ștatelor de plată și ale ordinelor de plată;

a întocmit anchetele lunare asupra câștigurilor salariale și alte situații trimestriale
către Statistică;

a actualizat dosarele profersionale ale funcționarilor publici și dosarele
personalului contractual;

a efectuat programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaților și a ținut
evidența efectuării acestora;

a întocmit dosarele medicale pentru personalul nou angajat.

SITUAȚIA LA 31.12.2015 CU PRIVIRE LA ANGAJAȚII PRIMĂRIEI ORAȘULUI
AMARA
Nr.

Denumire serviciu

Număr posturi

Număr posturi

1

Autorități executive

44

28

3

Bibliotecă, Casa de cultură, Sport

3

3

- 5

1

Crt.
2
4
5

Poliția Locală Amara
Asistență socială
Compartiment

gospodăresc

administrativ

aprobate

8

15

ocupate

5

14

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

Denumirea indicatorilor

VENITURI – TOTAL
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Impozit pe venit
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL
A2. IMPOZIT PE SALARII -TOTAL - Restanţe anii anteriori Impozit pe salarii - total
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
Impozite şi taxe pe proprietate
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din dobânzi
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative, eliberări permise
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
II. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
IV. SUBVENŢII
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
Subvenţii de la bugetul de stat(cod
Subvenţii de la alte administraţii
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi

Cod
indicator
00.01
48.02
00.02
00.03
00.04
00.05
00.06
03.02
03.02.18

Încasări / plăți
realizate

16,540,051.00
4,890,968.00
13,812,844.00
12,810,880.00
1,680,791.00
0.00
1,680,791.00
90,072.00
90,072.00

04.02
00.07

1,590,719.00

06.02
00.09
07.02
00.10
11.02
12.02
15.02
16.02

0.00
2,222,332.00
2,222,332.00
8,903,800.00
8,571,521.00
4,707.00
0.00
327,572.00

00.11
00.12
00.13
30.02
31.02
00.14
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
00.15
39.02
00.16
40.02
00.17

3,957.00
1,001,964.00
282,519.00
282,519.00
0.00
719,445.00
2,250.00
23,246.00
252,765.00
69,225.00
371,959.00
21,604.00
21,604.00
0.00
0.00
1,493,422.00
1,493,422.00

00.18
42.02
43.02
45.02

1,493,422.00
0.00
1,212,181.00

prefinanţări
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL
TOTAL CHELTUIELI
Partea I-a SERVICII PUBLICE
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Autorităţi executive şi legislative
Autorităţi executive
Alte servicii publice generale
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Poliţie comunitară
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Învăţământ
Învăţământ preşcolar şi primar
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ secundar
Învăţământ secundar inferior
Sănătate
Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
Alte instituţii şi acţiuni sanitare
Cultură, recreere şi religie
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orăţeneşti, municipale
Case de cultură
Servicii recreative şi sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
Asigurări şi asistenţă socială
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
Asistenţă socială în caz de invaliditate
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE,
MEDIU ŞI APE
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Iluminat public şi electrificări rurale
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale
Protecţia mediului
Salubritate şi gestiunea deşeurilor
Salubritate
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

00.01
49.02
50.02
51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.50
55.02
56.02
59.02
60.02
61.02
61.02.03.04
61.02.05
63.02
65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
66.02
66.02.50
66.02.50.50
67.02
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.06
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02
67.02.06
67.02.50
68.02
68.02.05
68.02.05.02
68.02.15
68.02.15.01
68.02.50

11,671,477.00
15,136,445
1,662,576
1,620,117
1,620,117
1,620,117
0
0
42,459
117,553
117,553
115,778
1,775
3,938,109
2,306,106
1,287,175
485,864
801,311
1,018,931
1,018,931
26,106
26,106
26,106
834,796
99,633
25,525
74,108
263,432
203,051
60,381
33,426
438,305
771,101
699,283
699,283
71,476
71,476
342
4,219,078

70.02
70.02.06
70.02.50

3,749,762
112,564

74.02
74.02.05
74.02.05.01
74.02.06
79.02
80.02

469,316
72,016
72,016
397,300
5,199,129
0

3,637,198

Combustibili şi energie
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
Transporturi
Străzi
Alte acţiuni economice
Alte acţiuni economice
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
Excedent
Deficit

81.02
83.02
84.02
84.02.03.03
87.02
87.02.50
96.02
98.02
99.02

1,799,128
1,799,128
3,400,001
3,400,001

1.2.1.2. Birou impozite și taxe, executare silită
Biroul de impozite și taxe, executare silită face parte din Serviciul contabilitate,

salarizare, resurse umane, impozite şi taxe locale, executare bugetară, investiţii, aprovizionare,
achiziţii publice şi funcționează în subordinea directă a Administratorului public al orașului
Amara.

Obiectul activității Biroului:


Intocmește matricola la clădiri, terenuri, mijloace de transport pentru persoane



Intocmește procese verbale de declarare a mijloacelor de transport la persoanele









fizice și juridice;
fizice și juridice;

Eliberează adeverințe de atestare fiscală;

Intocmește declarații de impunere pentru persoanele fizice și juridice;
Verifică în teren veridicitatea datelor declarate la impunere;

Inaintează înștiințări în vederea depunerii declarațiilor de impunere persoanelor
juridice și fizice;

Completează la zi registrul rol;

Asigură integritatea mijloacelor bănești pe care, conform reglementărilor în
vigoare, le gestionează;

Efectuează încasări din bancă, direct de la cetățeni sau unități plătitoare către
consiliu;



Evidențiează zilnic, pe bază de documente, încasările și plățile efectuate și le



Intocmește situații periodice cu privire la încasarea și debitele persoanelor fizice;




predă contabilului de venituri;

Colaborează la identificarea persoanelor care nu depun la timp declarații de
impunere pentru proprietăți;

Sesizează contabilul pe venituri de existența debitelor la încasarea taxelor și
impozitelor în vederea întocmirii documentației de executare silită a creanțelor
bugetare;

Sinteza activității pe anul 2015:

In anul 2015 au fost înregistrate un număr de 743 de documente reprezentând declarații

fiscale și radieri ale mijloacelor de transport.

In ceea ce privește impozitul/taxa pe clădiri datorată de persoanele fizice, debitele

aferente anului 2015 au fost în cuantum de 304.366 lei din care s-a încasat suma de 261.156

lei, rezultând astfel un grad de colectare de 85,86%. De asemenea au fost încasate taxe și
impozite restante în sumă de 76.909 lei și majorări de întârziere în suma de 34,835%.

Debitele aferente anului 2015 cu privire la impozitul/taxa pe clădiri datorată de

persoanele juridice au fost în cuantum de 470.375 lei din care s-a încasat suma de 459.262 lei,

rezultând un grad de colectare de 97,66%. De asemenea au fost încasate taxe și impozite
restante în sumă de 18.344 lei și majorări de întârziere în sumă de 5.519 lei.

Cu privire la impozitul/taxa pe teren datorată de persoanele fizice, debitele aferente

anului 2015 au fost în cuantum de 874.183 lei din care s-a încasat suma de 742.262 lei, de unde

rezultă un grad de colectare de 85%. De asemenea au fost încasate taxe și impozite restante în
sumă de 193.495 lei și majorări de întârziere în sumă de 152.107 lei.

Cu privire la impozitul/taxa pe teren datorată de persoanele juridice, debitele aferente

anului 2015 au fost în cuantum de 256.457 lei din care s-a încasat suma de 238.943 lei,

rezultând un grad de colectare de 93,17%. De asemenea au fost încasate texe și impozite
restante în sumă de 14.635 lei și majorări de întârziere în sumă de 2.121 lei.

Debitele aferente anului 2015 cu privire la impozitul pe mijloacele de transport datorat de

persoanele fizice au fost în cuantum de 160.811 lei din care s-a încasat suma de 112.374 lei,

astfel rezultând un grad de colectare de 93,17%. În cursul anului 2015 au fost încasate și

impozite restante în sumă de 40.907 lei și majorări de întârziere în sumă de 17.219 lei. In ceea
ce privește impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele juridice, debitele au fost

de 85.696 lei din care s-a încasat suma de 82.285 lei, de unde rezultă un grad de colectare de

95,35%. Tot în 2015 s-au mai încasat și impozite restante în sumă de 8.086 lei și majorări de
întârziere în valoare de 4.569 lei.

Tot în anul 2015 au fost înregistrate și soluționate 189 de cereri privind scutirea sau

reducerea impozitului și 8 procese – verbale de constatare și sancționare a contravenției pentru
nedepunerea la termen sau nedepunerea declarațiilor fiscale.

Principalele activități desfășurate de Biroul de taxe și impozite, executare silită:


S-a urmărit organizarea activității de constatare, urmărire și încasare la termenele



A fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor

legale de plată, calculându-se majorări de întârziere;

persoanelor fizice și juridice pentru încasarea impozitelor și taxelor neachitate în

termen și a creanțelor bănești constatate prin titluri executorii ce intră în
competența organelor fiscale din cadrul administrației publice locale, întocmindu







se astfel 319 popriri;

S-au efectuat radieri ale mijloacelor de transport deținute de persoane fizice și
juridice;

A fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al instituției
prin aplicarea unitară a legislației referitoare la constatarea, stabilirea, urmărirea și
încasarea impozitelor și taxelor locale de la persoanele fizice și juridice;

S-au încasat și eliberat, la cererea persoanelor fizice și juridice, un număr de 1.141
de certificate fiscale;

S-au soluționat permanent cererile, sesizările și reclamațiile cu privire la stabilirea
impozitelor și taxelor locale de la persoanele fizice și juridice;

S-au întocmit răspunsuri la solicitările executorilor judecătorești privind bunurile
mobile și imobile ale contribuabililor persoane fizice și juridice;

Au fost înregistrate 1.275 de procese – verbale de contravenție, din care 69 au fost
clasate, 461 achitate, 1 transferat și 744 neplătite, pentru care s-au întocmit acte de
executare silită;



Au fost întocmite 77 de dosare de insolvabilitate, debitorii respectivi fiind trecuți



Executorii fiscali au identificat bunurile mobile și imobile ale debitorilor rău

în evidența specială de insolvabilitate;

platnici și au aplicat măsura de sechestru asupra bunurilor a 3 persoane fizice și 2

persoane juridice, având ca obiect principal aplicarea tuturor căilor prevăzute de

lege pentru recuperarea debitelor restante și curente, în urma demersurilor,
încasările totalizând 28.871 lei.

1.2.1.3. Compartiment investiții, aprovizionare, achiziții publice
Compartimentul investiţii, aprovizionare, achiziţii publice din cadrul Primăriei orașului

Amara face parte din Serviciul contabilitate, salarizare, resurse umane, impozite şi taxe locale,
executare bugetară, investiţii, aprovizionare, achiziţii publice şi se află în subordinea directa a

Administratorului public al oraşului Amara. Compartimentul de investiții, aprovizionare,
achiziții publice este prevăzut în organigramă cu un post de inspector investiții asistent, post ce
în prezent este ocupat.

Obiectul activității Inspectorului:

 Intocmește studii de prefezabilitate și face propuneri pentru efectuarea studiilor

de fezabilitate;

 Intocmește și vinde caietele de sarcini sau specificațiile tehnice ale bunurilor sau

serviciilor ce urmeaza a fi achiziționate, precum și pentru ocuparea domeniului public cu
mobilier stradal;

 Face parte din comisia de licitație sau de alegere a ofertelor de preț;

 Organizează și derulează etapele procedurii de licitații / selecții oferte necesare

realizării lucrărilor de investiții pentru obiectivele din rețeaua de invățământ preuniversitar
(publicitatea, elaborarea documentației și avizarea acesteia la MLPAT și MF, primirea și
înregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea hotărârilor de adjudecare);

 Intocmește și vinde caietele de sarcini sau specificațiile tehnice ale serviciilor ce

urmează a fi achiziționate, în legătura cu investițiile pentru obiectivele în învățământ
preuniversitar de stat (proiecte, studii, expertize);

 Intocmește documentația necesară și face demersurile pentru realizarea

reparațiilor și investițiilor necesare pentru spațiile cu destinație de clădiri administrative;
vigoare;

 Asigură bunul mers al licitațiilor la lucrările de investiții conform legislației în
 Asigură asistență tehnică la lucrările de investiții conform legislației în vigoare;

 Asigură asistență tehnică la lucrările de investiții, urmărește execuția și

decontarea lucrărilor, urmărește buna exploatare după darea în funcțiune;

 Organizează și derulează etapele procedurii de licitații / cereri de oferte necesare

realizării lucrărilor de investiții publice .

Contracte încheiate în cursul anului 2015
Nr.
Crt

Data
contractu
lui

1

01.01.201
5

Nr. contract

Procedura
aplicata

AA 1 C9766
din
02.06.2014

Achizitie directamodificare valoare
lunara contract

01.01.201
5

AA 1 C 104
din
06.01.2014

Achizitie directamodificare valoare
lunara contract si
prelungire pana pe
31.12.2015

3

01.01.201
5

AA 1 C
10920 din
27.06.2014

4

01.01.201
5

5

05.01.201
5

2

AA 1 C 238
din
08.01.2014
C
48/05.01.20
15

Achizitie directamodificare valoare
lunara contract si
prelungire pana pe
31.12.2015

Contractant
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

ASOCIATIA
EXPERT-IN

Achizitie directamodificare durata
contract

SC
SALVAECOVE
T SRL

Achizitie directa

SC EDA
CLEAN SRL

Valoare
contract

Observatii

8,750.00

“Om la cai-ingrijire cai si ponei
Primaria Amara”

39,838.41

Servicii iluminat public obiective
oras Amara si iluminat public.
Cost 20,00 lei/ora , valoare
manopera, fara tva, pentru fiecare
interventie, la care se adauga
valoarea materialelor folosite
/inlocuite . 80,00 lei/ora actionare
nacela tractabila

58,920.00

Servicii organizare activitati
educationale si culturale la
CENTRUL DE TINERET
AMARA

7,984.99

25 lei fara TVA/cap animal, tarif
mediu manopera de sterilizare /
eutanasiere

11,039.04

Curatenie sala de sport Tudorita
Chidu 919,92 lei/luna

6

07.01.201
5

C
96/07.01.20
15

7

07.01.201
5

C
126/07.01.2
015

8

02.07.201
5

9

14.01.201
5

AA1 C 126
din
07.01.2015
C
445/14.01.2
015

10

19.01.201
5

AA1 C
784/21.01.2
014

11

19.01.201
5

12

19.01.201
5

13

23.01.201
5

14

26.01.201
5

15

04.02.201
5

16

18.02.201
5

17

23.03.201
5

18

24.02.201
5

19

25.02.201
5

20
21

19.03.201
5
02.03.201
5

AA 1 C
2133/13.02.
2014
C
615/19.01.2
015
C
1064/23.01.
2015
AA
1/13.01.201
5
C7553/24.12
.2015
AA 4 C
2/15.02.201
2
AA 1 C
18233/02.12
.2014
AA6 C
35/31.01.20
10
C
2490/24.02.
2015
C
2582/25.02.
2015
AA1 C
2582/23.02.
2015
C
2775/02.03.

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directaprelungire durata
contract pana la
31.12.2015
Achizitie directa
Achizitie directaprelungire durata
contract pana la
20.01.2016
Achizitie directaprelungire durata
contract pana la
12.02.2016
Achizitie directa
Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa

SC ANTENA 1
MEDIA
SLOBOZIA

7,200.00

KIDCO
SECURITY SRL

63,724.81

Difuzare anunturi / spoturi
publicitare prin postul TV
ANTENA 1 MEDIA Slobozia”
Paza platforma gunoi oras Amara
7,30 lei/ora/agent paza
Valoare totala facturata 2015 iandec.

ZIARUL SRL

1,209.68

Paza platforma gunoi oras Amara
7,30 lei/ora/agent paza
Publicare anunturi emise de C.L.
Amara, stiri , interviuri,
reportaje,etc

PFA COMSA
CONSTANTIN

12,000.00

Conduce autoturismul Primariei

19,200.00

Antrenor lupte CS AMARA

134,906.60

Intretinere parc balnear AMARA
12 luni

3,000.00

Demontare gard plaja Lebada 350
ml

-170,604.12

Modificare valoare contract
racordare centrala fotovoltaica

22,800.00

Servicii informatice aplicatii
Primarie 1900 lei/luna

KIDCO
SECURITY SRL

PFA MORARU
MARIAN
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA
DATASYSTEM
S QUALITY
SRL

Achizitie directa

PFA
IORDACHE
MARIANA
ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA

Achizitie directa

COPYPREX
SRL

Achizitie directa

COPYPREX
SRL

Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa

COPYPREX
SRL
II
MARTINESCU

10,296.29

Modificare valoare contract
inventariere terenuri UAT
AMARA conf HG 401/2013

864.60

Chirie 11 stalpi LEA jt

12,145.00

Furnizare imprimanta
multifunctionala MX 2314N
Service xerox SHARP MX-M354
30 euro/luna

17,291.54
19,200.00

Service xerox 4 bucati + SHARP
MX-M354 30 euro/luna+68
euro/luna
Antrenor dansuri contemporane CS
AMARA 1600 lei/luna

2015

22

02.03.201
5

23

03.03.201
5

24

09.03.201
5

25

24.03.201
5

26

25.03.201
5

27

31.03.201
5

28

31.03.201
5

29

31.03.201
5

30

01.04.201
5

31

06.04.201
5

32

06.04.201
5

33

05.02.201
5

34

06.04.201
5

35

09.04.201
5

36

10.04.201
5

37

16.04.201
5

38

20.04.201
5

C
2774/02.03.
2015
C
2925/03.03.
2015

AA 2 C
13699/18.10
.2013
C
3912/24.03.
2015
C
3970/25.03.
2015
C
4201/31.03.
2015
C
4184/31.03.
2015
AA 2 C
7146/02.04.
2014
C
4290/01.04.
2015
C
4506/06.04.
2015
C
4537/06.04.
2015
C
2705/05.02.
2015
C
4528/06.04.
2015
C
7675/09.04.
2015
C
4704/10.04.
2015
C
4831/16.04.
2015
C
4972/20.04.
2015

FLOREA

Achizitie directa

HARRISON
CONSULTING
SRL

25,000.00

Consultanta achizitii publice 2500
lei/luna

Achizitie directa

MACROTECH
SRL

13,105.08

Aparate fitness parc balnear

Achizitie directa

ARHITECT
SRL

Achizitie directa

RADIO
CAMPUS SRL

Modificare durata contract
ACTUALIZARE PUG AMARA
500.00

Difuzare anunturi radio

11,527.61

Reparatii puturi

Achizitie directa

ROMCONINST
SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

64,855.39

Curatenie stradala oras Amara

Achizitie directa

AGROFERMA
SRL

40,145.00

Restrangere plarforma gunoi

Achizitie directa

1,200.00

Prelungire durata contract site
UAT AMARA
100 lei/luna

Achizitie directa

VERSATECH
SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

15,373.44

Reparatii puturi

Achizitie directa

PFA SANDU R
VOICU

700.00

Spectacol teatru copii

29,274.19

Furnizare produse alimentare
ajutoare acordate de PASTE

2,611.27

Contract racordare CS SF.
FILOFTEIA

5,000.00

ASISTENTA JURIDICA SIND
ROMANIA

Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

AGROFRUCT
SRL
ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA
AVOCAT
GABRIELA
PETRE

336.69

TAXA UTILIZARE ZONA DE
DRUM 74,82 euro/an

Achizitie directa

CNADNRDRDP CTA
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

104,583.32

Furnizare si reconditionare banci
parc

Achizitie directa

RURAL PREST
SCUT SRL

2,394.00

Servicii agricole teren UAT
AMARA

35,000.00

DALI CASA DE CULTURA

Achizitie directa

Achizitie directa

ENGINEERING
ENVIRONMEN
TAL SRL

39

08.04.201
5

40

03.04.201
5
24.03.201
5

41

25.03.201
5

42

17.04.201
5

43

28.04.201
5

44

28.04.201
5

45

04.05.201
5

46

12.05.201
5

47

12.05.201
5

48

15.05.201
5
15.05.201
5

49

30.04.201
5

50

15.05.201
5

51

26.05.201
5

53

27.05.201
5
17.04.201
5

54

02.06.201
5

52

C
4635/08.04.
2015
C
4422/03.04.
2015

AA2
C5413/17.04
.2013
C
3973/25.03.
2015
C
4911/17.04.
2015
C
5487/28.04.
2015
C
5488/28.04.
2015
C
5590/04.05.
2015
C
6087/12.05.
2015
C
6078/12.05.
2015
C
6303/15.05.
2015
C
6383/15.05.
2015
C
5584/30.04.
2015
C
6396/15.05.
2015
C
6949/26.05.
2015
C
6974/27.05.
2015
AA C
AKTA
C
7224/02.06.
2015

Achizitie directa

AVOCAT
STOICA
SORINA
IONELA
PFA
VADUVOIU
SORIN

Achizitie directa

SC EDA
CLEAN SRL

Achizitie directa

2,000.00

ASISTENTA JURIDICA CL fond
funciar Amara

500.00

Servicii intocmire carte funciara

35,701.79

Prelungire durata contract Valoare
totala contracte 2015

700.00

Evaluare teren

Achizitie directa

PF ION LAZAR
ELENA
ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA

4,058.76

Racordare PLAJA ZORILOR

Achizitie directa

TERACONSUL
T SRL

4,800.00

Dirigentie santier 2 puturi 2015

2,600.00

Asistenta tehnica proiectant 2
puturi

Achizitie directa

27,360.00

Servicii cadastrale

Achizitie directa

ROMCONINST
SRL
PFA
IORDACHE
MARIANA
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

20,015.15

Executie platforma beton foisor
parc balnear

Achizitie directa

BARON
SERVICE SRL

970.00

Sala preselectii TROFEU 2015

4,000.00

Realizare PT executie trotuare

0.00

Identificare sponsorizari TROFEUnu s-a decontat nimic

32,607.30

Furnizare foisor, mese si canapele
parc balnear

322,200.00

Pietruire strazi AMARA

5,535.00

Spectacol 1 IUNIE

Achizitie directa
Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa

URBAN
EXPERT SRL
SC
ENGINEERING
SRL

Achizitie directa

COSTI AUTO
SRL
ALL
CONSTRUCT
SUD SRL
PFA IACOB
BOGDAN
STEFAN

Achizitie directa

PFA MURARU
VASILE

Achizitie directa

AKTA

Achizitie directa

BDF ELECTRO
SRL

Achizitie directa
Achizitie directa

7,000.00

11,826.88

Spectacol artistic la Festivalul
Namolului
Instalare internet camera Biserica 7
euro/luna
Bransament electric PLAJA
ZORILOR

55

02.06.201
5

56

02.06.201
5

57

04.06.201
5

58

04.06.201
5

59

12.06.201
5

60

16.06.201
5

61

16.06.201
5

62

19.06.201
5

63

22.06.201
5

64

24.06.201
5

65

25.06.201
5

66

29.06.201
5

67

30.06.201
5

68

02.07.201
5

69

07.07.201
5

70

08.07.201
5

71

08.07.201
5

72

14.07.201
5

C
7224/1/02.0
6.2015
C
7216/02.06.
2015
C
7384/04.06.
2015
C
7387/04.06.
2015
C
7909/12.06.
2015
C
8081/16.06.
2015
C
8129/16.06.
2015
C
8417/19.06.
2015
C
44/22.06.20
15
C
8745/24.06.
2015
C
8806/25.06.
2015
C
8970/29.06.
2015
C
9042/30.06.
2015
C
9221/02.07.
2015
C
9358/07.07.
2015
C
9500/08.07.
2015
C
47/08.07.20
15
C
9774/14.07.
2015

Achizitie directa

5,343.00

Furnizare camera video biserica

Achizitie directa

JUMP SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

12,250.00

Om la cai si ponei

Achizitie directa

INTEGRISOFT
SRL

11,250.00

Furnizare AVANTAXVENITURIprogram contabilitate

4,200.00

Furnizare AVANTAXVENITURIprogram contabilitate 600 lei/luna

Achizitie directa

INTEGRISOFT
SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

51,388.43

Servicii amenajare obiective UAT
AMARA

Achizitie directa

C.I.P PAUNA
DUMITRASCU

600.00

Evaluare psihologica angajati UAT
AMARA 20 lei/pers.

Achizitie directa

GEOTOPOCAD
CADISA SRL

4,500.00

Msuratori topografice strazi pt
executie trotuare

35,507.00

Organizare festival Turism

Achizitie directa

3,504.60

Asistenta medicala festival Turism

Achizitie directa

BALKANIKA
RECORDS
SJ
AMBULANTA
IL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

12,096.77

Furnizare tribuna activitati sportive

Achizitie directa

BRAMAL
LIGHT SRL

5,004.00

Furnizare 3 panouri afisaj

Achizitie directa

TERACONSUL
T SRL

10,500.00

Dirigentie santier centrala
fotovoltaica

Achizitie directa

PFA SOHAN
NV

4,000.00

Consultanta SMC

Achizitie directa

GEOTOPOCAD
CADISA SRL

900.00

Trasare centrala fotovoltaica

Achizitie directa

BALKANIKA
RECORDS

26,417.00

Organizare festival Namol

7,079.98

Furnizare 2 toalete ecologice

1,240.20

Asistenta medicala festival
NAMOL

700.00

Evaluare apartament

Achizitie directa
Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa

SALOTI SRL
SJ
AMBULANTA
IL

Achizitie directa

PF ION LAZAR
ELENA

C
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5

C
9394/20.08.
2015
C
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.2015
C
12092/31.08
.2015

28.08.201
5
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C11997/27.0
8.2015

89
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C
10134/20.07
.2015
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.2015
C
10401/24.07
.2015
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.2015
C
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.2015
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C
10870/04.08
.2015
C
10940/05.08
.2015
C
11163/10.08
.2015
C
11318/12.08
.2015
C
11652/20.08
.2015

Achizitie directa

PFA
DUMITRESCU
MIHAI

Achizitie directa

SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
SC ROM
MARK&SIGN
SRL

Achizitie directa

TALISMAN
MUSIC SRL

Achizitie directa
Achizitie directa

5,729.00

Servicii artistice CROSUL VESEL

6,169.35

Restrangere platforma gunoi
170 lei /ora cu TVA actionare
buldoexcavator

10,502.18

Executie 2 poduri PLAJA
ZORILOR

14,078.40

Trasare si marcaje strazi asfaltate
oras AMARA

4,872.00

Inchiriere décor scena TROFEU

6,628.00

Furnizare décor scena TROFEU

3,225.81

Parchetare camera Gradina de Vara

Achizitie directa

TALISMAN
MUSIC SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
SJ
AMBULANTA
IL

1,240.20

Asistenta medicala TROFEU

Achizitie directa

TABARA
NAVODARI SA

13,110.00

Tabara pentru copii grupul DOAR
NOI

Achizitie directa
Achizitie directa

Achizitie directa

5200

Documentatie aviz drumuri CFV

Achizitie directa

DRUPO SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

3,802.78

Mochetare fata scenei de la
Gradina de Vara

Achizitie directa

FUNDATIA
VOUA

5,100.00

Spectacol Festivalul Clatitelor

4,285.00

Furnizare registre agricole

1,390.15

Racord electric CNIPT AMARA

250.00

Certificat de performanta
energetica

4,838.71

Reparatii instalatie gazon curte
primarie

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

TIPOPRINT
SERV SRL
ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA
DINESCU
CLAUDIU
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
AKTA
STAR MUSIC
EVENTS SRL

7,320.34

Internet zona Amara-SOHO 30
euro/luna include toate
abonamentele din contract

25,905.00

Spectacol Festivalul Clatitelor
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.2015
C
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2015
C
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.2015
AA3 C
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2015

AA3
C9115/05.10
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C
13942/01.10
.2015
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.2015
C
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.2015
C
15002/19.10
.2015
C
14994/19.10
.2015
C
15259/22.10
.2015
AA2 C
14369/04.11
.2013
C
15873/02.11
.2015

AA2
C15646/22.1
1.2013
C
16404/11.11

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

URBAN
EXPERT SRL
URBAN
EXPERT SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

Achizitie directa

CTCE PIATRA
NEAMT
ECO
NEUTRALIZAR
E GRINDASI

Achizitie directa

GEOTOPOCAD
CADISA SRL

Achizitie directa

VERSATECH
SRL

Achizitie directa

1,500.00

PT platforme gunoi

700.00

PT foisor parc

16,577.62

Reparatii si igienizare apartament
caz social

3,544.00

Abonament legisplus 886 lei/luna

9,189.02

Neutralizare deseuri animale

9,700.00

Serbicii intocmire carti funciare si
masuratori topografice
Prelungire durata contract site
UAT AMARA 100 lei/luna

6,000.00

Prelungire durata contract

Achizitie directa

DB PRIORITY
PROTECTION
SRL
SC ALL
CONSTRUCT
SUD SRL

13,790.00

Restrangere plarforma gunoi

Achizitie directa

BDF ELECTRO
SRL

16,354.20

Alimentare cu energie electrica
statia de epurare

Achizitie directa

OJSPA IL

3,130.00

OJSPA IL-probe pasune

Achizitie directa

500.00

Certificat de performanta
energetica

Achizitie directa

DINESCU
CLAUDIU
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

252,554.69

Executie trotuare pietonale

Achizitie directa

II DUBALARI
AURA

1,839.00

Recoltat porumb teren UAT
AMARA

18,000.00

Prelungire durata contract

28,145.16

Cursuri perfectionare in domeniul
achizitiilor publice

Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

CHITROSAN N.
MIHAELA
HARRISON
CONSULTING
SRL
NEWTIMES
PRESS SRL
CNADNRDRDP CTA

16,800.00
999.45

Prelungire durata contract
TAXA UTILIZARE ZONA DE
DRUM 222.10 euro/an

.2015
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AA2 C
2238/18.12.
2013
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17625/03.12
.2015
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17736/04.12
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17735/04.12
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18887/22.12
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C
18149/11.12

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

PFA
IORDACHE
MARIANA
RO
INFOENERG
SRL

Achizitie directa

SC GEO 7 SRL
SC ALL
CONSTRUCT
SUD SRL

Achizitie directa

SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

Achizitie directa

1,000.00
4,000.00

Trasare 2 puturi 2015
Elaborare program de imbunatatire
a eficientei energetice UAT
AMARA

3,000.00

Sondaje strazi determinare strat
piatra sparta

10,941.08
20,226.36

Pietruire strada TRAIAN
Servicii de deszapezire 137,10 lei
/ora actionare
buldoexcavator;120,97 lei /ora
actionare tractor decontat ianuarie
2016 suma de 20.226,36 lei fara
TVA;

7,000.00

Intocmire DT pentru 2 treceri de
pietoni

3,010.00

Servicii artistice 1 Decembrie 2015

1,480.00

Abonament ziar Observator 24

33149,88

Produse de iluminat festiv

1,839.00

Achizitie directa

DRUPO SRL
CALBEAZAROSCA
LUMINITA/MI
RCEA
RED MEDIA
MANAGEMEN
T SRL
RC ENERGO
INSTALL SRL
II ANTON
CONSTANTIN

Achizitie directa

AIDD

130.10

Arat teren UAT AMARA
Abonament Monitorul Fondurilor
29 euro/luna

Achizitie directa

SC GEO 7 SRL

600.00

Verificare lungime cablu CFV

Achizitie directa

ENEL
ENERGIE SA

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

OL MY MUSIC
SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL
CAB. AV.
GABRIELA
PETRE
EUROMERX
PYROTEHNIC

Punct conexiune CFV AMARA
strada Marasesti-fara valoare
3,500.00

Servicii artistice Festival Colinde

5,647.89

Reparatii Sala de sport Tudorita
Chidu

3,802.53

Montat si demontat decoratiuni
iarna

3,500.00

ASISTENTA JURIDICA

6,200.00

Foc artificii 31.12.2014 ora 24:00

.2015
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SRL
Achizitie directa

NOVA INSTAL
PREST SRL

1,500.00

Achizitie directa

SC EDA
CLEAN SRL

3,022.50

Achizitie directa

KIDCO
SECURITY SRL
PFA
CRUNTEANU
FLORIN

500.00

Servicii televiziune on-line
ANTENA IALOMITEANA

Achizitie directa

RADIO
CAMPUS SRL

500.00

Anunturi radio

700.00

Evaluare teren JOALIN

21,896.16

Taiere 66 copaci inalti

Achizitie directa

Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

CNIPT AMARA

PF ION LAZAR
ELENA
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

SC ALL
CONSTRUCT
SUD SRL
SC
INTERGROUP
ENGINEERING
SRL

Achizitie directa

SC FASTER
DINAMIC
CONSTRUCT
SRL
SC
TERACONSUL
T SRL

Achizitie directa

SC NEOS
INVEST SRL

Achizitie directa

Verificare instalatie electrica la
Casa de Cultura
Servicii anti-alunecare
Prelungire durata contract si
adaugat locatia Centrala
Fotovoltaica AMARA 7,50
lei/ora/agent

5,947.50

Servicii deszapezire 195 lei/ora
actionare autogreder decontat luna
ianuarie 2015 5.947,50

19,300.00

Studiu topo cu receptie OCPI pista
biciclete

351,203.17

Executie lucrari CNIPT AMARA

4,000.00

Dirigentie santier lucrari CNIPT
AMARA

6,500.00

Furnizare mobilier specific CNIPT
AMARA

16,582.34

Furnizare echipamente IT CNIPT
AMARA

14,880.00

Creare sistem online CNIPT
AMARA

Achizitie directa

SC PREXIM
SERV SRL
SC
MEGATRONIC
SRL

Achizitie directa

SC NEWTIMES
PRESS

11,286.00

Servicii informare si publicitate
CNIPT AMARA

Achizitie directa

SC SEMAUDIT
SRL

6,000.00

Servicii audit financiar CNIPT
AMARA

Achizitie directa
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C
8580/22.06.
2015
C
15644/29.10
.2015
C
16077/06.11
.2015
C
15995/05.11
.2015
C
5371/24.04.
2015

Cerere de oferta
PNDL

Cerere de oferta
Achizitie directa
Achizitie directa
Achizitie directa

SC EOL
FACILITY SRL
OYL
COMPANY
HOLDING AG
SRL
PFA TRIFAN
NARCISFLORIN
ENVISTRUCT
CONSULT SRL
SC AMARA
BUSINESS
GRUP SRL

1,678,514.0
0

Realizare CENTRALA
FOTOVOLTAICA

9,558,565.3
0

Modernizare strazi oras AMARA

38,235.00

Dirigentie santier asfaltare strazi
oras AMARA

22,000.00

Asistenta tehnica proiectant
asfaltare strazi oras AMARA

298,489.96

Executie lucrari 2 foraje

1.3. Consilier juridic
Obiectul activităţii consilierilor juridici:


Promovează acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei şi uzează toate



Asigură asistenţă juridică a Primăriei oraşului Amara în faţa notarilor publici pentru






căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora;
întocmirea actelor notariale;

Depune diligenţele pentru executarea creanţelor bugetare, obţinerea titlurilor executorii
şi urmăreşte executarea acestora;

Reprezintă Consiliul Local în instanţă şi se ocupă de toate aspectele legale ale
contractelor încheiate între Consiliul Local şi terţi pentru realizarea interesului local;
Asigură asistenţă juridică Consiliului Local Amara;

Întocmeşte proiectele de contracte de închiriere, concesiune, arendare, prestări servicii,
achiziţii publice;

Situaţia statistică privind dosarele înregistrate în anul 2015:


Plângeri contravenționale – 2 dosare;



Contestații la executare – 6 dosare;





Pretenții – 8 dosare;

Reziliere contract – 2 dosare;
Obligația de a face – 1 dosar;



Fond funciar – 4 dosare;



Anulare act administrativ – 3 dosare;









Validare poprire – 8 dosare;

Cerere Legea 544/2004 – 1 dosar;

Inlocuire amendă cu muncă în folosul comunității – 15 dosare;
Acțiune în răspundere contractuală – 1 dosar;
Lămurire dispozitiv – 1 dosar;

Rezoluțiune contract – 1 dosar;
Asigurare dovezi – 1 dosar.

Situația dosarelor la sfarsitul anului 2015:

 Dosare înca pe rol – 23 dosare

Instanţele de judecată la care au fost înregistrate dosarele:


Judecătoria Slobozia;



Curtea de Apel Bucureşti;







Tribunalul Ialomiţa;
Judecătoria Fetești;

Judecătoria Cluj – Napoca;

Judecătoria Sectorului 3 București;
Judecătoria Sectorului 5 București.

Situația contractelor încheiate pe anul 2015 privind bunurile domeniului public și

privat:



Contracte de comodat – 2



Contracte de superficie – 1



Contracte de concesiune – 4

Oferte de vânzare teren extravilan Legea 17/2014:


172 de oferte înregistrate din care: 157 de oferte finalizate cu adeverință și 15
oferte finalizate cu proces – verbal de desfășurare a etapelor procedurale

1.4. Relații cu publicul
Obiectul activităţii inspectorului relaţii cu publicul:


Este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale

sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care

problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii dă solicitanţilor












îndrumările necesare;

Îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale civile
sau sociale care nu intră în competenţa primăriei, către instituţiile în sarcina cărora
revin;

Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată primăriei şi o prezintă
secretarului în vederea repartizării;

Gestionează şi justifică timbrele poştale;

Asigură, prin registratura generală, expedierea plicurilor primite de la serviciile
primăriei;

Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;

Trimite publicaţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către
autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor
semnalate în petiţie;

Asigură programarea la audienţele acordate de primar prin întocmirea notelor de
audiere;

Primeşte, înregistrează și ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linia
telefonică permanentă;

Sunt îndeplinite şi alte sarcini trasate de primar;

1.5. Arhivă
Obiectul activităţii inspectorului de arhivă:

●

Organizează activitatea de selecţionare şi păstrare a fondului arhivistic;



Iniţiează şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul



Asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării nomenclatorului,












unităţii;

urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite;
Întocmeşte inventarierea pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit;

Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza
registrului de evidenţă curentă;

Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor
solicitate
vigoare.

de cetăţeni pentru dobâdirea unor drepturi în conformitate cu legile în

Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor
împrumutate;

creatoare;

la

restituire

verifică

integritatea

documentelor

Pregăteşte documentele (cu valoarea istorică) şi inventarele acestora în vederea predării
la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

Scanează documentele arhivate în vederea constituirii unor copii electronice;
Răspunde în termen legal la adresele care îi sunt repartizate;

2. Compartiment stare civilă
Compartimentul stare civilă, funcţionează în subordinea Secretarului oraşului Amara.

Conform organigramei pentru acest compartiment este prevăzut un post de referent superior.
Postul este ocupat.











Obiectul de activitate al compartimentului de stare civilă:

Răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimante şi
materiale necesare activităţii de stare civilă;

Întocmeşte acte de stare civilă, de naştere, căsătorie, deces;

Păstrează registrele de stare civilă exemplarul I;

Întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul organelor de stat de pe acte de stare

civilă, de naştere, de căsătorie, deces pentru raza de competență de care dispune;

Întocmeşte dosare de schimbare de nume sau prenume şi le înaintează SCLEP
Slobozia;

Întocmeşte dosare de transcriere a acetelor de stare civilă, încheiate în străinatate şi le

înaintează SPCLEP Slobozia pentru aprobare;

Trimite menţiuni în termen de 10 zile pentru operaţiunile de stare civilă efectuate la
exemplarul II sau la alte consilii locale;

Eliberează, la cerere, duplicate de certificate de naştere, căsătorie, deces;

Urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă ca urmare a completării lor în termen de
30 de zile la DJEP Ialomiţa, Serviciul Stare Civilă, pentru arhivare;

Sinteza activităţii pe parcursul anului 2015 – stare civilă

Activitatea profesională în cadrul compartimentului de stare civilă s-a materializat în

cursul anului 2015 în indicatori principali după cum urmează:


Acte de naştere- 13 din care 11 acte transcrise şi 2 acte de naştere;



Acte căsătorie – 47;










Acte rectificate – 1;

Acte de deces – 85 din care 2 acte transcrise;
Buletine statistice - 146;
Divorţuri - 1;

Comunicări de naştere- 13;

Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesoriale - 123;
Eliberări de livrete de familie - 75;
Căsătorii mixte - 1;




Operaţiuni în Registrul electoral – radiat alegători: - 90;
Certificate eliberate:

-naştere:-46;

-căsătorie-76;
-deces-117.


Menţiuni în registrele de stare
-

Exemplarul I – 121;

-

Exemplarul II – 203;

-

-

Către alte primării-131;
Primite de la alte primării – 82;

3. Compartiment asistență socială

Compartimentul de asistenţă socială funcţionează în subordinea Secretarului oraşului

Amara. Conform organigramei pentru acest compartiment sunt prevăzute două posturi astfel:
-inspector superior;
-inspector asistent.

Obiectul de activitate al compartimentului de asistenţă socială:

 Face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice cu venituri

sub nivelul de subzistenţă;

 Întocmeşte anchete sociale privind situaţia materială şi morală a familiilor vulnerabile;

 Întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz,

instituirea tutelei sau curatelei;

 Întocmeşte dosare pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzire

conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

 Întocmeşte fişele de calcul pentru cuatumul ajutorului social, transmite dispoziţiile

primarului cu privire la acordare / neacordarea ajutorului, întocmeşte situaţii cu privire la
participarea la activităţile în folosul comunităţii efectuate de asistenţi pentru plata corectă a
acestora;

 Întocmeşte dosare de alocaţii pentru susţinerea familiei şi urmăreşte orice modificări

intervenite în dosare în vederea luării măsurilor necesare în vederea modificării, suspendării,
repunerii în plată, încetării;

 Întocmeşte situaţii statistice referitoare la activităţile ce îi revin;

 Întocmeşte dosarele pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani,

respectiv 7 ani sau pentru stimulentul prevăzut de OUG. 148/2005 şi le înaintează spre
soluţionare la AJPIS;

 Întocmeşte dosare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. alin. 1 lit. b – d şi alin.

2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi le
transmite la AJPIS;

Sinteza activităţii pe parcursul anului 2015 – asistenţă socială şi autoritate

tutelară:


Referate de anchetă socială – persoane cu handicap, asistenți personali și indemnizații



Dosare asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap – 12 dosare














persoane cu handicap – 165 dosare

Referate de anchetă socială solicitate de Judecătoria Slobozia cu privire la anchetele de

divorț și pentru stabilirea pensiei alimentare, punerea sub interdicție, ordin de protecție,
ajutor public judiciar – 36 dosare

Referate de anchetă solicitate de Poliția orașului Amara – 19 dosare

Referate de anchetă socială solicitate de Biroul de taxe și impozite – 115 dosare
Dosare de anchetă socială conform Legii 416/2001- 20 dosare
Dosare de ajutor social – 3 dosare

Dosare pentru încălzirea locuinței – 96 dosare
Dosare alocații de stat – 71 dosare

Dosare pentru indemnizație creștere copil și stimulant de inserție – 44 dosare

Dosare alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010 – 26 dosare
A identificat 63 de copii ai căror părinți au plecat la muncă în străinătate
Dosare conform Legii 272/2004 – 9 dosare



Anchete sociale pentru copii în vederea stabilirii gradului și eliberării de către Comisia



Anchete sociale pentru ajutoare de urgență la cererea cetățenilor – 2 dosare















de Evaluare din cadrul DGASPC Ialomița a certificatelor de handicap – 64 dosare
Anchete sociale pentru familiile cu copii cu probleme sociale – 12 dosare

Rapoarte de anchetă socială la cererea Poliției orașului Amara pentru minori implicați
în dosare penale și participarea la audieri – 4 dosare

Anchete sociale pentru cordarea de ajutoare de la Crucea Roșie Ialomița – 5 dosare

A însoțit 4 familii la notariatele din Amara și Slobozia în vederea încheierii contractelor
de vânzare – cumpărare cu clauze de întreținere a locuințelor

A participat la distribuirea produselor alimentare acordate de către Uniunea Europeană
și Primăria orașului Amara

A achiziționat lunar laptele praf pentru sugari

A monitorizat un caz de nerespectarea hotărârii judecătorești a programului de vizită de
către un părinte

A întocmit 2 dosare în cazuri de violență în familie și a cazat mamele împreunp cu
minorii în Centrul Maternal Slobozia

A întocmit 2 dosare și a internat 2 minori în Centrul 0 – 3 ani și Centrul de Plasament
nr. 3 Slobozia

A întocmit 1 dosar de plasare a unei minore de 2 ani la un asistent maternal
profesionist din cadrul DGASPC Ialomița

A întocmit 1 referat de evaluare în interesul soluționării unui dosar penal de saăvârșire
a infracțiunii de viol, la cererea Poliției orașului Amara

A întocmit 1 dosar de cazare a unei bătrâne în Centrul pentru persoane fără adăpost din
Slobozia pentru o perioadă de o lună pentru igienizarea locuinței

A efectuat săptămânal vizite, împreună cu un asistent medical de la DGASPC Ialomița,
la domiciliul familiilor cu probleme sociale

4. Compartiment registru agricol și cadastru

Compartimentul de registru agricol și cadastru funcționează în subordinea Secretarului
ora;ului Amara. Conform organigramei, acest compartiment are prevăzut un număr de 3
posturi, după cum urmează:



1 post inspector registrul agricol asistent – ocupat;



1 post architect șef - vacant;



1 post inspector registrul agricol debutant – ocupat;

Obiectul activităţii inspectorului de la registrul agricol:
o

Se ocupă de ţinerea la zi a Registrelor Agricole şi înscrierea datelor în acestea

o

Pregăteşte datele pentru înscrierea în centralizatorul agricol şi întocmeşte dările

o

Eliberează certificate şi adeverinţe ce conţin date din registrul agricol;

sub semnătura proprietarilor;
de seamă statistice;

Aduce la cunoştinta secretarului oraşului a tuturor greşelilor de înscriere în

o

Registrul Agricol pentru rectificarea de către acesta a erorilor existente;
o

Verifică existenţa produselor în vederea eliberării certificatelor de producător;

o

Efectuează măsurători şi schiţe în teren, împreună cu referentul de cadastru la

Eliberează certificatele de producător agricol;

o

cererea cetăţenilor;

Primeşte tabelele centralizatoare de la asociaţiile agricole cu membrii asociaţiei

o

şi contractele de arendare pe care le înscrie în Registrul Agricol;
Sinteza activității pe parcursul anului 2015:

Activitatea compartimentului de Registru agricol și cadastru s-a concretizat în următorii

indicatori:

Au fost efectuate măsurători cadastrale – Total 84


Măsurători pentru delimitarea proprietății - 11;



Pentru stabilirea categoriilor de folosință -29;






Eliberare act de proprietate - 18;

Remăsurarea suprafeței de intravilan și extravilan la cererea cetățenilor – 12;
Cereri de asistare la măsurători din partea Tribunalului – 2;
Măsurători în vederea concesionării – 12.

Au fost eliberate la cererea cetățenilor acte ce conțin date prezente în Registrul Agricol –

Total 4.890;


Certificate de producător – 240;



Adeverință teren – 3.000;






Certificate de nomenclatură stradală – 200;
Adeverință locuitor – 1.000;
Anexa 5, 6 – 100;

Adeverință cultură (Apia) – 350.

5. Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, autoritatea de autorizare pentru
serviciile de transport local

Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului, autoritatea de autorizare pentru

serviciile de transport local functionează în subordinea arhitectului-şef. Deoarece postul este
vacant activitatea compartimentului este coordonata de Secretarul oraşului Amara.

Structura compartimentului Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului,

autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport local un număr de 2 posturi, după cum
urmează:




1 post inspector urbanism asistent – vacant;

1 post inspector urbanism debutant – ocupat;

Obiectul activităţii inspectorului de la urbanism:

 Asigură respectarea şi realizarea prevederilor din documentaţiile de urbanism și

amenajarea teritoriului;

 Verifică documentațiile prezentate în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a

autorizațiilor de construire / desființare;

 Întocmește și propune eliberarea certificatelor și autorizațiilor de construire / desființare

pentru lucrările din competența primăriei;

 Urmărește respectarea protecției mediului, echiparea tehnico-edilitară;

 Fundamentează sursele de finanțare pentru toate lucrările de construire, reparare,

întreținere și modernizare a drumurilor publice de interes local;

 Întocmește planuri pentru situații de urgență și împotriva dezastrelor;

 Elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor P.S.I.;

 Stabilește măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de protecția muncii,

corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu;
Sinteza activității pe parcursul anului 2015:

Activitatea Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului,

autoritatea de

autorizare pentru serviciile de transport local s-a concretizat în următorii indicatori:

În cursul anului 2015 au fost analizate și eliberate un număr de 142 Certificate de

urbanism.

Autorizațiile de construire, pe categorii de lucrări, se prezintă astfel:


Autorizații de construire locuințe – 21;



Autorizații de construire extinderi rețele de gaz metan + branșamente - 31;








Autorizații de construire anexe gospodărești și garaje – 3;
Autorizații de construire extinderi locuință – 4;

Autorizatii de construire desființare de locuințe si anexe – 10;
Autorizații de construire pentru alte destinații - 9;
Racordare la energie electrică – 4;
Rest de executat locuințe – 4.

6. Compartiment promovare turism – Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică

Compartimentul pentru promovare turism – Centrul Național de Informare și Promovare

Turistică funcționează în subordinea arhitectului șef. Intrucât acest post este vacant, activitatea
acestui compartiment este coordonată de către Secretarul orașului Amara.

Organigrama Primăriei orașui Amara are prevăzut pentru compartimentul pentru

promovare turism – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică un număr de 2
posturi, după cum urmează:



1 post inspector debutant - vacant;
1 post referent debutant – vacant.

Misiunea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Amara este de a

promova potențialul turistic al orașului și stațiunii Amara, de a prezenta toate ofertele,
produsele turistice și atracțiile turistice locale, regionale și naționale în scopul creșterii
beneficiilor obținute de pe urma valorificării patrimoniului local pentru comunitatea locală.
Atribuțiile Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Amara:


Informare generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale



Punerea la dispoziția turiștilor de materiale de promovare locale, regionale sau





sau naționale;
naționale;

Informarea privind oferta locală de cazare;

Informare cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum,
și cu privire la ghizi turistici locali, naționali și specializați;

Cartarea și digitizarea obiectivelor și resurselor turistice prezente pe teritoriul
orașului și stațiunii Amara, a traseelor turistice, cât și a structurilor turistice de

primire și tratament, pentru a crește gradul de acces la informație a turiștilor, atât






în mediul online, cât și pe dispozitivele mobile;

Organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional și de
activități generale de marketing intern și extern cu rol în creșterea circulației
turistice locale și regionale;

Consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale și
naționale;

Cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism;

Cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism și furnizarea, la cererea
acesteia, de date statistice referitoare la circulația turistică locală și regională, de
date referitoare la evenimente cu rol în creșterea circulației turistice care se

realizează pe plan local și regional, precum și furnizarea altor informații


referitoare la activitățile turistice și oferta turistică pe plan local și regional;

Efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local și regional, de analiză,
planificare, structurare și elaborare propuneri de dezvoltare turistică locală și

regională și marketing turistic, în colaborare cu autorități ale administrației
publice locale și cu autoritatea publică centrală pentru turism;



Oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea
reclamațiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor.

Obiectul activităţii referentului:


Concepe și distribuie seturi complete și corecte de informații turistice pentru



Promovează toate programele, ofertele și pachetele turistice ale centrului;















beneficiarii centrului;

Promovează produsele turistice “nămol de Amara” și “lacul Amara și lacurile din
județul Ialomița”;

Creează și asigura distribuirea calendarului și programului de evenimente socioculturale, tradiționale specifice zonei;

Intocmește o bază de date cu agenții economici din județul Ialomița implicați în
turism și cu punctele de atracție turistică din județ;

Promovează schimbul de date, informații, publicații, cooperarea cu asociații și
organisme similare de profil din țară și străinătate;

Incheie parteneriate cu asociații din țară și străinătate în scopul promovării;

Organizează și gestionează evenimente cu scop promoțional și informativ precum
organizarea de mese rotunde, seminarii, confeințe;

Participă la organizarea și coordonarea diferitelor evenimente speciale organizate
în oraș;

Participă la târgurile de turism în scopul promovării prin materiale pubicitare;
Prospecectează piața de profil în vederea optimizării continue a serviciilor;

Se preocupă de întreținerea relației cu mass-media în scopul promovării activității
centrului;

Furnizează informații administratorului paginii de internet pentru îmbunătățirea și
actualizarea permanentă a aceteia;

Se informează și propune participarea la programe și finanțări în vederea creșterii
calității turismului din orașul Amara;

Oferă consultanță de specialitate cetățenilor orașului în vederea acreditării
spațiilor de primire și cazare a turiștilor;



Deprinde tehnicile de întocmire a proiectelor pentru obținerea de fonduri



Sesizează conducerea primăriei privind apariția actelor normative și a

nerambursabile;

reglementărilor specifice (ghidul solicitantului) în materie de programe de
finanțări nerambursabile în domeniul turismului.

7. Compartiment cultură

Compartimentul pentru cultură funcționează în subordinea arhitectului șef. Intrucât acest

post este vacant, activitatea acestui compartiment este coordonată de către Secretarul orașului
Amara.

Organigrama Primăriei orașui Amara are prevăzut pentru compartimentul pentru cultură

un număr de 2 posturi, după cum urmează:



1 post referent (director casa de cultură) - ocupat;
1 post bibliotecar debutant – ocupat.

Obiectul activităţii referentului (directorului casei de cultură):


Concepe și proiectează direcții de acțiune, corelând strategiile proprii cu cele



Inițiază și organizează formații artistice, șezători, cenacluri literare, expoziții



culturale naționale;

istorice, etnografice, cursuri de inițiere în diverse meserii și domenii;

Solicită Consiliului Local aprobarea pentru organizarea de spectacole, festivaluri
și concursuri de creație artistică, simpozioane și tabere de creație, participarea
formațiilor proprii la manifestări culturale cu fonduri de la bugetul local și de la






diverși sponsori din zonă;

Elaboreaza regulamenele de organizare și desfășurare a consursurilor locale și
propune componența juriului;

Descoperă și promovează tinerele talente;

Se preocupă de conservarea și valorificarea potențialului folcloric local, al
obiceiurilor și meșteșugurilor tradiționale;

Protejează valorile autentice de factorii nocivi;



Colaborează cu toate organizațiile locale, instituțiile publice, structuri private, la



Sprijina proiectele culturale valoroase promovate de alte instituții;












realizarea unor proiecte culturale care să stimuleze viața spirituală a cumunității;
Răspunde de păstrarea
căminul cultural;

destinației culturale a sediilor în care funcționează

Elaborează planuri anuale de activitate și rapoarte anuale asupra realizării
obiectivelor și activităților programate;

Răspunde de exercitarea și legalitatea documentelor raportate;

Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local din domeniul său de activitate;
Răspunde în termen legal la adresele care îi sunt repartizate;
Arhivează documentele create;

Îndeplinește și alte sarcini trasate de primar.

Sinteza activității pe parcursul anului 2015:

A organizat împreună cu profesorul de sport Paneș Constantin “Cupa orașului Amara”
la tenis de câmp dublu masculin;

A organizat în parteneriat cu Biblioteca orașului Amara, Școala Gimnazială “George

Vâlsan” Amara prin doamnele învățătoare Ion Nineta și Paneș Victorița, manifestarea

“Sărbătorile primăverii”, unde s-a discutat despre sărbătoarea Dragobetelor, despre
însemnătatea zilelor de 1 și 8 martie și s-au confecționat mărțișoare, felicitări și brățări







împletite;

A organizat în cadrul săptămânii “Școala altfel” atelierul “mâini îndemânatice” unde a

prezentat tehnica împletiturii în noduri și tehnica încondeierii ouălelor cu ceară ,precum
și alte metode de vopsire a ouălelor;

In data de 21 mai a organizat manifestările dedicate Zilei eroilor;

In data de 24 mai a participat la acțiunea “Ziua europeană a parcurilor” organizată de
către Centrul de Tineret. La această acțiune a prezentat o metodă de reciclare a hârtiei și
anume confecționarea din ziare vechi a unor obiecte decorative;

In perioada 21 – 22 iunie s-a implicat în organizarea Festivalului “Amara agrement și
turism balnear”






In perioada 11 – 12 iulie s-a implicat în organizarea “Festivalului Nămolului”

In perioada 1 – 2 august s-a implicat în organizarea Festivalului “Trofeul Tinereții”,
prin strangere de sponsorizări, încheiere contracte de sponsorizări, achiziționare
materiale, distribuit invitații, asigurare comunicare cu participanții la concurs.

In perioada 29 – 30 august s-a implicat în organizarea “Festivalului clătitelor”.
Participarea sa s-a materializat în strângerea sponsorizărilor, încheierea contractelor de
sponsorizare, achiziționarea materialelor, trimitere informări către ambulanță, ISU și




Jandarmerie

A organizat ziua de “1 Decembrie” în colaborare cu Școala Gimnazială “George
Vâlsan” Amara.

In cadrul parteneriatului cu Grupul de copii “Doar noi” a organizat un atelier de lucru în

data de 20 decembrie unde au fost confecționate coronițe din brad și alte decorațiuni de
iarnă. Produsele confecționate au fost vândute, iar banii strânși astfel au fost donați



copiilor fără posibilități materiale din cadrul grupului.

În anul 2015 a făcut parte alături de Școala Gimnazială “George Vâlsan” Amara din
proiectul interjudețean “Interferențe culturale”.
Obiectul activităţii bibliotecarului:








Acționează pentru completarea colecțiilor bibliotecii cu lucrări din producția
editorială curentă și retrospectivă, prin achiziții, donații, transfer, abonamente,
sponsorizări și alte surse;

Prelucrează biblioteconomic colecțiile bibliotecii și le organizează pe destinații:
împrumut la domiciliu, sală de lectură, de referințe;

Organizează și menține actualitatea informațională a cataloagelor bibliotecii:
sistematic, alfabetic și după caz a celor tematice, de scriitori;

Intocmește periodic evidența globală și individuală a publicațiilor prin

completarea registrului de mișcare a fondului și a registrului inventar și statistica
oficială anuală;

Realizează evidența zilnică a cititorilor, a cărților difuzate și a altor activități pe
formulare tipizate;











Elaborează bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere sau din proprie

inițiativă pentru sprijinirea procesului de învățământ, producție agricolă,
cercetare, activitate pedagogică;

Organizează activități specifice de comunicare a colecțiilor, expoziții, dezbateri,
expuneri, simpozioane;

Ia măsuri pentru a păstra integritatea fondului de publicații și recuperarea valorică
a lucrărilor distruse sau nerestituite de cititori;
Întocmește rapoarte anuale de activitate;

Răspunde în termen legal la adresele care îi sunt repartizate;
Îndeplinește și alte sarcini trasate de primar.

Sinteza activității pe parcursul anului 2015:

A organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială “George Vâlsan” Amara în data de 23

ianuarie acțiunea “Creangă și Eminescu – o mare și frumoasă prietenie”. La această

activitate au luat parte 30 de persoane care au vizionat un fragment dintr-un film despre
Creangă și Eminescu și au lecturat un fragment din “Povestiri istorice”, de Dumitru


Almaș.

A organizat în parteneriat cu elevii claselor a VI-a și a VII-a de la Școala Gimnazială
“George Vâlsan” Amara Vitrina de carte “Eminescu și Caragiale”. La această activitate
au participat 25 de persoane care au recitat versuri din Eminescu și au vizionat sceneta







“Căldură mare”, de I. L. Caragiale.

In data de 27 februarie a organizat în parteneriat cu elevii clasei I A și elevii claselor V

– VIII ai Școlii Gimnaziale “George Vâlsan” Amara și cu Casa de cultură, atelierul de
creație unde cei 35 de participanți au creat felicitări și mărțișoare.

A organizat în colaborare cu Casa de cultură în data de 5 martie atelierul de lucru
manual.

In data de 25 martie a avut loc Cercul literar cu tema viața și opera lui Mihail
Sadoveanu.

In data de 30 martie a primit vizita eleviclor clasei a III-a A ai Școlii Gimnaziale

“George Vâlsan” Amara însoțiți de doamna învățător Gica Filimon. Copiii s-au

familiarizat cu spațiul bibliotecii, au vizionat un basm pentru copii și le-au fost









prezentate cărți pentru vârsta lor.

In perioada 6 – 10 aprilie Biblioteca orășenească Amara a fost gazda elevilor clasei a

III-a A ai Școlii Gimnaziale “George Vâlsan” Amara. Copiilor le-au fost prezentate
tradițiile și obiceiurile de Paște, au pictat ouă și au realizat felicitări.

In data de 7 aprilie a organizat un atelier de îndemânare și creativitate pentru elevii
clasei a VI-a A. Copiii au decorat ouă folosind metoda quilling.

Pe 24 aprilie a participat la Ziua bibliotecarului organizată de Biblioteca Județeană
Ștefan Bănulescu Slobozia.

A participat în data de 24 mai la “Ziua europeană a parcurilor”, unde a prezentat
tehnica de realizare origami din hârtie reciclată.

Pe 1 iunie a participat la Ziua copilului organizată de Școala Gimnazială “George
Vâlsan” Amara.

Pe 4 iunie a luat parte la Dezbaterea privind integrarea socială a copiilor cu CES
organizată la Școala Gimnazială “George Vâlsan” Amara.

A organizat în colaborare cu Școala Gimnazială “George Vâlsan” Amara pe 15 iunie

activitatea “Povestea Abecedarului” la care au participat elevi ai claselor I B și a IV-a
B. Copiii au putut vedea expoziția de abecedare și au vizionat o proiecție power point



în care era redată evoluția abecedarului.

In data de 5 octombrie a organizat împreună cu elevii claselor I A și a II-a A ai Școlii
Gimnaziale “George Vâlsan” Amara, activitatea dedicată “Zilei mondiale a educației”.

Elevii au vizionat o proiecție power point ”Leganda Învățătorului”, au confecționat
inimioare din hârtie pe care au scris mesaje pentru doamnele învățătoare, au ascultat


povestea abecedarului românesc și au avut o scurtă lecție despre EDUCAȚIE.

In data de 8 decembrie a organizat împreună cu elevii claselor I A și a II-a A ai Școlii

Gimnaziale “George Vâlsan” Amara, manifestarea intitulată “În așteptarea lui Moș
Nicolae”. Copiii au ascultat “Legenda lui Moș Nicolae” și au lecturat cărți specifice de



Crăciun.

Pe 11 decembrie a primit vizita copiilor de la clasa pregătitoare C. Aceștia au ascultat
“Legenda bradului de Crăciun”, au cântat colinde și au primit planșe pentru colorat.



Pe 16 decembrie a primit vizita copiilor de la Grădinița Amara care au pregătit un



Pe 24 decembrie a avut loc atelierul de creație “Decorațiuni de Crăciun din quilling”.

program de colinde.

La acest atelier au participat elevii de la Școala Gimnazială “George Vâlsan” Amara.

Toate aceste activități organizate de către Biblioteca orașului Amara sau la care a

participat bibliotecarul sunt destinate informării populației și atragerii acesteia la activitatea de

lectură, la actul cultural, care în principiu determină lectura. Din punct de vedere statistic,
rezultatele activității de lectură și dotare de carte pe anul 2015 sunt următoarele:
Evidența cititorilor înscriși în bibliotecă și a frecvenței în anul 2015
Numărul cititorilor activi în anul 2015:

Cititori vizați în anul 2015

Cititori înscriși în anul 2015

Numărul cititorilor înscriși în anul 2015:

Intelectuali

163

163
14

0

Muncitori

26

Elevi

Studenți

9

50
2

Pensionari

13

Șomeri

10

Casnice

Alte categorii

După vârstă

257

Tehnicieni, maiștri
Funcționari
După ocupație

420

37

2

Până la 7 ani

0

15 – 24 ani

40

7 – 14 ani

25 – 64 ani

65 ani și peste

16
99

8

După sex

Masculin

50

Feminin

113

Evidența cărților, periodicelor împrumutate și consultate în cursul anului 2015
Total documete împrumutate

7161

Cărți

5854

Publicații seriale

102

Microformate

0

Munuscrise

0

Documente
După categoria
documentelor

După mediul de
sctocare

cartografice
Documente

video în rețea

19

audio 71

Alte documente

1114

DVD - ROM

71

Hârtie

6744

Alte suporturi

Alte servicii oferite

346

Alte sercivii oferite

Total an

Număr de referințe electronice / virtuale

1

Număr sesiuni Internet

3104

Număr livrări documente electronice (efectuate prin intermediul 13
bibilotecarului)

Număr sesiuni de instruire IT la locul de utilizare

7

Număr informații oferite

64

Număr rezervări titluri

Număr referințe și bibliografii oferite

Documente imprimate sau copiate pe hârtie (nr. pagini)
Număr manifestări și evenimente culturale

60

66

1567
23

Număr expoziții
Situația volumelor la sfârșitul anului 2015

12

Total colecții:

9605

- colecții electronice

51

- cărți și periodice tipărite
- alte documente

9491

63

Achiziții de documente:

325

- periodice electronice

4

Total documente eliminate

183

- cărți și periodice tipărite
- alte documente

299

22

Pe parcursul anului 2015 Primăria orașului Amara a organizat împreună cu partenerii și

colaboratorii săi 4 evenimente cultural – artistice și anume:


Festivalul Amara – Agrement și turism balnear



Festivalul „Trofeul Tinereții„




Festivalul Nămolului
Festivalul Clătitelor

Festivalul Amara – Agrement și turism balnear
Festivalul Amara – Agrement și turism balnear a avut loc pe 27 și 28 iunie 2015.

Festivalul a debutat cu Campionatul național de lupte pe plajă unde copii cu vârste cuprinse

între 12 și 14 ani s-au întrecut pe Plaja Zorilor. Concomitent cu întrecerea sportivă de pe Plaja
Zorilor s-a desfășurat la Grădina de vară Amara și Festivalul internațional de dans „ Turism
dance„, ediția a III-a. Prima seară de festival s-a încheiat cu un concurs de Miss Turism Amara
2015, cu un spectacol de dans susținut de Ansamblul coregrafic „Ritmic„ si recitalurile Addei
și al lui Liviu Teodorescu.

A doua zi de festival a început cu întrecerile sportive de pe Plaja Zorilor unde copii cu

vârste cuprinse între 14 și 16 ani s-au întrecut în Campionatul național de lupte plajă, și s-a

încheiat cu un spectacol de muzică populară pe scena Grădinii de vară Amara „Cântec, suflet
românesc„ și reciltalul susținut de Cristina Turcu Preda.

Festivalul Nămolului
Festivalul Nămolului s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 11 și 12 iulie 2015, și a

avut loc la Grădina de vară Amara. In prima zi de festival a avut loc un concurs de frumusețe

destinat baieților Mister Turism Amara 2015 și interpreți locali de muzică ușoară au încântat

publicul prezent cu recitalurile lor. Seara s-a încheiat cu recitalurile faimoșilor cântăreți Sore și
Ela Rose & Mosano.

Dacă prima zi de festival a fost dedicată muzicii ușoare, cea de-a doua a fost dedicată

muzicii populare românești. Astfel pe scena Grădinii de vară Amara au urcat Vasile Muraru și

Valentina Fătu, Ansambluri de cântece și dansuri populare de la Ghindărești, Săpânța, Remeți
și Amara și cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost premiate. Seara s-a încheiat
cu recitalul maestrului Constantin Enceanu care a încântat publicul prezent cu cântecele sale.

„Trofeul Tinereţii “Amara – Festivalul concurs naţional
de interpretare a muzicii uşoare româneşti
Cel mai amplu și complex eveniment cultural – artistic organizat în orașul – stațiune de

interes național – Amara este Festivalul „Trofeul Tinereții„, fiind de altfel și singurul festival
de muzică ușoară românească din județul Ialomița. Festivalul - concurs a debutat în vara anului

1968 la Amara, sub denumirea „Portativ Ialomițean„ și a avut loc in fiecare an timp de 48 de
ani, fiind astfel cel mai longeviv festival de muzică ușoară din țară și considerat al doilea ca
importanță și amploare după Festivalul de la Mamaia.

In fiecare miez de vară muzica ușoară românească este prezentată de cele mai bune voci

în cadrul Festivalului „Trofeul Tinereţii“, a cărui tradiție a dobândit o solidă identitate în timp
și, totodată, un serios ascendent artistic, într-o ambianță deosebită a Grădinii de Vară Amara.

Mai mult decât o simplă întâlnire artistică de profil, acest festival oferă retrospectiva creației
unui întreg an, aducând în prim plan aspectul spectacolului muzical, fiind deschis participării

tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, cu scopul afirmării și lansării tinerelor voci,
stimulării valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii ușoare românești și nu în

ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreți cu o serie de personalități ale muzicii ușoare
românești.

Prezența unui juriu competent format din mari personalități ale vieții muzicale și artistice

românești, a celor mai cunoscuți prezentatori de spectacole și festivaluri din țară (Octavian
Ursulescu a prezentat 16 ediții din 48) au conferit, cu siguranță, prestigiu acestui festival, dintre

care amintim câteva nume care de-a lungul timpului au făcut parte din juriul festivalului:
Nicolae Kirculescu, Radu Șerban, George Grigoroiu, Temistocle Popa, Vasile Donose,

Laurențiu Profeta, Ion Cristoiu, Horia Moculescu, Ionel Tudor, Șerban Georgescu, dar și
aportul redactorilor muzicologi ai Radio – Televiziunii Române, realizatori de emisiuni
muzicale, precum și editori și producători ai caselor de discuri.

Vedetele care au susținut recitaluri în partea a doua a serilor de festival au fost selectate

dintre cei mai valoroși artiști. Astfel, pe scena de la Amara au susținut recitaluri numeroase
nume sonore ale muzicii ușoare românești, dintre care amintim: Mihaela Runceanu, Gică

Petrescu, Dan Spătaru, Olimpia Panciu, Angela Similea, Laura Stoica, Monica Anghel, Marcel
Pavel, Ștefan Bănică, iar în ultimii ani recitalurile au fost susținute de: Cătălin Crișan, Direcția
5, Elena Gheorghe, Andra, Smiley, Mirabela Dauer, DJ Profect, Mandinga, Antonia, Bere
Gratis, Connet-r, Talisman, Horia Brenciu, Loredana, 3SE.

Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din

România - „Actualitatea muzicală„, Festivalul Trofeul Tinereții Amara a primit Titlulul de
Evenimentul Anului 2014.

Cea de-a 48-a ediție a Festivalului „Trofeul Tinereții„ s-a desfășurat pe parcursul a două

zile, respectiv 1 și 2 august 2015. Prima zi de concurs a fost rezervată competiției propiu –
zise, etapă în care concurenții au urcat pe scena de la Amara acompaniați live de orchestra
condusă de compozitorul Ionel Tudor, urmată de recitalurile Lorei și ale trupei Fly Project. In

cea de-a doua zi de festival a avut loc Gala Laureaților și recitalurile susținute de către Corina,
Paula Seling si Voltaj.

Festivalul Clătitelor

Festivalul Clătitelor a avut loc între 29 și 30 august 2015, la Grădina de vară Amara.

Prima zi de festival a debutat cu întrecerea sportivă Cupa Amara la tenis de câmp – dublu
masculin, care s-a ținut pe terenurile de tenis din parcul balnear Amara. Seara, trupa de dans

„Ritmic„, Compania teatrală Vpuă, Oana Radu și Dorian Popa au încântat publicul prezent cu
reprezentațiile și recitalurile lor.

In cea de-a doua seară, pe scena din Amara au urcat Grupul de copii „Doar noi„,

Ansamblul folcloric „Doruleț„ de la Făcăeni, Mioara Velicu și Maria Constantin.

8. Compartiment scriere și monitorizare proiecte cu finanțare internațională
Compartimentul de scriere și monitorizare proiecte cu finanțare internațională

funcționează în subordinea arhitectului șef. Intrucât acest post este vacant, activitatea acestui
compartiment este coordonată de către Secretarul orașului Amara.

Organigrama Primăriei orașui Amara are prevăzut pentru compartimentul scriere și

monitorizare proiecte cu finanțare internațională un număr de 2 posturi, după cum urmează:



1 post inspector asistent - ocupat;

1 post inspector principal - ocupat.

Obiectul de activitate

Compartimentul scriere și monitorizare proiecte cu finanțare internațională:

a) Centralizează informații cu privire la diversele nevoi ce afectează comunitatea orașului

Amara și resursele care stau la dispoziția comunității;

b) Deprinde tehnicile de întocmire a proiectelor pentru obținerea de fonduri

nerambursabile;

c) Face propuneri pentru întocmirea de proiecte pentru obținerea de fonduri

nerambursabile;

d) Întocmește și actualizează baza de date privind organismele care acordă finanțări de

proiecte și oportunitățile de realizare de programe cu finanțare UE;

e) Analizează propunerile de programe și întocmește proiecte de hotărâri referitoare la

elaborarea și urmărirea proiectelor demarate cu fonduri extrabugetare;

f) Asigură legătura între primărie și consultanții de specialitate în întocmirea de proiecte;

g) Sesizează orice problema apărută în documentațiile proiectelor întocmite pentru

obținerea de finanțări;

h) Urmărește derularea proiectelor finanțate și întocmește documentele prevăzute de

legislația în vigoare sau de reglementările în materie pentru implementarea acestora;
i) Asigură legătura între primărie și Agenția de Dezvoltare Regională;

j) Sesizează conducerea primăriei privind apariția actelor normative și a reglementărilor

specifice (ghidul solicitantului) în materie de programe de finanțări nerambursabile;
k) Identifică programe ce oferă oportunități de investiții;

l) Monitorizeză beneficiile materiale și de imagine aduse autorității locale și prezintă

aceste rezulate prin mijloace specifice;

m) Răspunde în termen legal la adresele ce îi sunt repartizate;
PROIECTE DERULATE DE PRIMĂRIA ORAȘULUI AMARA
1. „Amara – izvor de sănătate, tărâm de recreere„, cod SMIS 16684 – Finalizat

Program Operațional Regional, Axa 5, Domeniu Major de Intervenție 5.3 –

Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii

atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea
turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing
specifice

Obiectul Proiectului: constă în realizarea de activități de marketing și anume:

o Realizarea de 50 bannere publicitare stradale pentru corecta informare a
turiștilor

o Realizarea de 6.000 pliante
o Realizarea de 600 afișe

o Realizarea de 1.000 cataloage

o Realizarea de 10.000 foi volante

o Realizarea 10.000 fluturași

o Realizarea de 8.000 scrisori personalizate

o Organizarea a 4 evenimente specifice de promovare a turismului

regional cu invitați din rândul reprezentanților turistici interni și externi:
3 festivaluri de promovare, 1 eveniment – târg de turism la Amara

o Organizarea a 2 expoziții naționale de fotografie, pentru promovarea
turistică a resurselor turistice identificate în orașul Amara și județul
Ialomița

o Realizarea unei pagini web de promovare turistică

o Publicarea timp de 3 săptămâni anual a spotului televizat de promovare
turistică

o Participarea la 2 târguri

naționale de turism pe an la București și

participarea la Bursa Națională de turism Balnear de la Brașov annual

o Realizarea unui studio de marketing privind piata turismului balenar
o Angajarea a 3 persoane

Valoarea totală a proiectului este de 836.921,12 lei (inclusiv TVA), din care contribuția

proprie este de 13.559,56 lei.

2. „Realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru consum

propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă, oraș Amara, județul
Ialomița„, cod SMIS 21534 – În implementare

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa

prioritară 4 – Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii

schimbărilor climatice, Domeniul Major de Intervenție 4.2 Valorificarea resurselor
regenerabile de enrgie pentru producerea energiei verzi, Operațiunea – Sprijinirea investițiilor
în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în

unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului,
a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general:

Valorificarea resursei solare pentru producerea energiei

fotovoltaice, în vederea creșterii calității vieții în localitate.
Obiective specifice:
-

-

Realizarea unei noi unități de producere a energiei electrice
fotovoltaice cu putere instalată de 100 kW în orașul Amara, județul
Ialomița

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a instituțiilor
de interes public și a iluminatului public din orașul Amara

Eliminarea subvențiilor destinate consumului energetic propriu al
instituțiilor de interes public și a iluminatului public

Rezultate estimate: Obiectivul de investiție constă în realizarea unei noi unități de

producere a energiei electrice fotovoltaice cu putere instalată de 100 kW ulizând ca sursă

regenerabila energia solară. Energia produsă este utilizată pentru consumul propriu al
instituțiilor de interes public și a iluminatului public din orașul Amara. Proiectul nu generează
venituri operaționale. Unitatea de producere a energiei electrice este alcătuită din:

o 8 track-uri cu panouri fotovoltaice amplasate pe o suprafață de 5.000 mp
o Cabină operator (supraveghere, control și intervenții)

o Sistem de asigurare în caz de avarie a tensiunii de 220V / 50 Hz cu
putere instalată 1000W

o Echipamente de operare, supraveghere și control (stație meteo prevăzută
cu comunicare wireless, sistem informatic alcătuit din computer și softuri licențiate, tablou de interconectare a track-urilor si legare SEN et.)

o 1.200 m rețea de cabluri de conectare
o 45 mp alee de acces
o 285 m împrejmuire

Valoarea totală a proiectului este de 2.989.607,67 lei din care contribuția proprie este de

384.807,63 lei.

3. „Stație de epurare și colector de evacuare spre emisar în localitatea Amara,

județul Ialomița„ – În implementare
Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este ca prin investiția realizată să se

îmbunătățească calitatea mediului, în acest fel ridicându-se nivelul de trai al locuitorilor
orașului Amara.

Obiective specifice:
-

Dezvoltarea unui serviciu public inclus în structurile primăriei pentru

exploatarea și întreținerea obiectelor componente ale sistemului de
alimentare cu apă și canalizare, serviciu public care în viitor poate

-

-

prelua același gen de lucrări și pentru comunele alăturate.

Să contribuie la dezvoltarea economică a zonei prin înființarea de

pensiuni care să beneficieze de servicii de gospodărie comunală (apă
și canalizare).

Să contribuie la dezvoltarea turismului local prin asigurarea
infrastructurii de mediu.

Rezultate estimate: Existența unei stații de epurare moderne va duce la dezvoltarea în

continuare a orașului prin avantajele determinate de noile condiții astfel:

o Eliminarea factorilor de risc pentru sănătatea oamenilor
o Asigurarea protecției mediului

o Protejarea populației de efectele negative ale apelor uzate asupra
sănătății omului și a mediului prin asigurarea unui sistem unitar da

canalizare

o Contribuția la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în ceea ce
privește condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

o Crearea unor condiții mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea
definitivă a populației

o Atragerea unor potențiali investitori. Posibilitatea dezvoltării economice
prin reactivarea unor îndeletniciri mai vechi sau declanșarea unor noi
activități.

o Dezvoltarea sectorului de prestări servicii populației, ceea ce ar duce la
ocuparea forței de muncă disponibilă, constribuind la reducerea ratei
sărăciei și a deficitului de consum.

Valoarea totală a proiectului este de 2.364.000 Euro din care contribuția proprie este de

455.000 Euro.

4. „Centrul național de informare și promovare turistică Amara și dotarea acestuia„

, Cod SMIS 53336 – Finalizat

Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă

și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3. – Promovarea potențialului
turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca

destinație turistică, Operațiunea – Crearea Centrelor naționale de informare și promovare
turistică (CNIPT) și dotarea acestora.
Obiectivul proiectului:

Obiectiv general: Obiectivul proiectului „Centrul național de informare și promovare

turistică Amara și dotarea acestuia„ este de a promova potențialul turistic și antropic al
orașului Amara, de a prezenta toate ofertele turistice și atracțiile turistice locale, regionale și
naționale, naturale și antropice în scopul creșterii beneficiilor obținute de pe urma valorificării

patrimoniului turistic local pentru comunitatea locală. CNIPT își propune să contribuie la

punerea în valoare a resurselor turistice ale zonei, la creșterea vizibilității obiectvelor turistice
consacrate și la crearea unei metode moderne de promovare turistică folosindu-se de mediul
online, rețelele sociale și tehnologiile mobile.

Dezvoltarea fenomenului turistic în orașul și stațiunea Amara contribuie la îmbunătățirea

gradului de atractivitate a zonei, implicit a imaginii țării prin produsele turistice și formele de
turism generate (resurse turistice de tipul celor terapeutice recunoscute național și internațional,

resurse naturale ecologice, respectiv turirsm de tratament și ecoturism. Concomitent va fi

stimulată și activitatea economică la nivel de firme ce pot oferi servicii și bunuri
complementare fenomenului turistic cum ar fi comerț, ndustrie alimentară, industrie mică, etc.

Pe măsura obținerii rezultatelor acestui proiect se va crea climatul propice pentru activități
turistice și de afaceri.

Obiective specifice:
-

-

Asigurarea informării generale asupra ofertei turistice și a atracțiilor

locale, regionale sau naționale prin punerea la dispoziția turiștilor de
materiale de promovare locale, regionale sau naționale

Asigurarea promovării inteligente prin digitizare – cartarea turistică

a resurselor și obiectivelor turistice și a altor atracții turistice
prezente pe teritoriul orașului Amara și în împrejurimi pentru a
crește gradul de acces la informație a turiștilor atât în mediul online,

-

cât și pe dispozitive mobile.

Cresșterea vizibilității zonei prin organizarea de manifestări

expoziționale de turism pe plan local și regional și de activități de

marketing intern și extern cu rol în generarea de noi fluxuri de
tursim și creșterea circulației turistice locale și regionale prin

cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism
-

(autorități ale administrației publice locale)

Asigurarea unei baze strategice pentru un proces viitor de marketing

turistic al zonei prin efectuarea de activități de cercetare de piață pe
plan kocal și regional, de analiză, planificare, structurare și elaborare

de propuneri de dezvoltare turistică locală și regională și de

marketing turistic în colaborare cu autorități ale administrației
publice locale și cu autoritatea centrală pentru turism.

Valoarea totală a proiectului este 558.890,53 lei, din care asistență financiară

nerambursabilă este de 543.792,72 lei. Contribuția proprie este de 15.907,81 lei.

5. „Modernizare străzi în orașul Amara, județul Ialomița„ – În implementare
Obiectivele proiectului:








Asigurarea elementelor geometrice impuse de standardele și nomativele în vigoare
privind proiectarea drumurilor pentru desfășurarea în plan, profil longitudinal,
profil transversal

Proiectarea unei structuri rutiere corespunzătoare traficului actual și în perspectivă,
respectiv îmbrăcăminte bituminoasă ușoară

Utilizarea rigolelor carosabile pe străzile indicate
Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale
Realizarea lucrărilor de siguranță a circulației
Realizarea de trotuare pe străzile indicate

Prin documentația privind modernizarea străzilor orășenești se va asigura:




Sporirea capacității portante a sistemului rutier
Aducerea drumurilor la o stare tehnică corespunzătoare desfășurării circulației în
condiții de confort și siguranță deplină

Menținerea unei stări de ordine, curățenie și aspect estetic plăcut în oraș prin
realizarea trotuarelor

Traseele străzilor ce fac obiectul proiectului sunt amplasate în intravilanul orașului

Amara și au o suprafață totală de cca 45.982 mp. In funcție de structurile existente ale fiecărei

străzi studiate se propun structuri rutiere dimensionate pentru fiecare stradă în parte. Astfel
pentru străzile Mărășești, Ștefan cel Mare (Nord și Sud), Vasile Remetea, George Enescu,
Mircești, Stadionului, Libertății și Viilor (Nord) sunt necesare următoarele lucrări:








Scarificare și reprofilare
Strat beton asfaltic BA16 – 4 cm
Strat de binder BAD - 6 cm
Strat din balast amestec optimal – 20 cm
Apele meteorice vor fi direcționate prin panta transversală spre spațiul verde
lateral drumului

Acostamente din macadam de lățime 2x0,50 și grosime h=10 cm
Se va amenaja trotuar pe ambele părți ale drumului și loc pentru spațiu verde

Pentru strada Viilor Sud se vor face următoarele lucrări:








Scarificare și reprofilare
Strat din beton asflatic BA16 – 4 cm
Strat de binder BAD25 – 6 cm
Strat din balast amestec optimal – 20 cm
Rigole carosabile pentru preluarea apelor pluviale
Bordură la marginea rigolei carosabile
Seva amenaja trotuar pe ambele părți ale drumului și loc pentru spațiu verde

In cazul străzilor Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu (Nord și Sud) sunt necesare

următoarele lucrări:




Frezare pe maxim 10 cm
Strat din beton asfaltic BA16 – 4 cm
Strat de binder BAD25 – 6 cm



Acolo unde sunt borduri din beton prefabricate 20x25 și trotuare din blocaje din



Acolo unde nu sunt acostamente sau sunt degradate se vor adopta casete (20 cm



pavaj acestea se vor păstra

balast și 10 cm macadam), conform profilelor transversale tip

Apele pluviale vor fi orientate către spațiul verde prin intermediul pantei

In ceea ce privește strada Băilor Est aceasta deține îmbrăcăminte modernă și se propune

următoarea soluție:







Frezare pe maxim 10 cm
Strat din beton asfaltic BA16 – 4 cm
Strat din binder BAD25 – 6 cm
Străzile vor fi prevăzute pe deoparte și de alta cu rigole carosabile care vor prelua
apele meteorice

Bordură la marginea rigolei carosabile
Se va reamenaja trotuarul pe ambele părți ale drumului și se va amenaja loc
pentru spațiul verde

Pe strada Tudor Vladimirescu DN2C pe o lungine de 302 m (de la intersecția cu strada

Băilor până la intersecția cu strada Lacului) nu se intervine asupra părții carosabile întrucât

aceasta se află în administrația Drumurilor Naționale, dar se vor face trotuare pe ambele părți
ale drumului și se va amenaja loc pentru spațiul verde.
Drumurile ce urmează a fi modernizate:

Nr.

Crt.

Strada

Lungime

proiectat (m)

Suprafața

Lățime

(mp)

(m)

proiectat

carosabil

1

Libertății

725

3.988

5,5

2

Ștefan cel Mare (Nord)

735

3.303

5,5

3

Ștefan cel Mare (Sud)

729

3.281

5,5

4

Nicolae Bălcescu (Nord)

737

3.825

5,5

5

Nicolae Bălcescu (Sud)

728

3.776

5,5

6

Tudor Vladimirescu

729

4.850

7,0

7

Viilor (Nord)

734

3.307

5,5

8

Viilor (Sud)

727

3.999

5,5

9

Mărășești

725

3.262

5,5

10

Băilor (Est)

818

3.926

6,6

11

Stadionului

349

1.570

5,5

12

Vasile Remetea

965

4.342

5,5

13

Mircești

314

1.413

5,5

14

George Enescu

253

1.140

5,5

TOTAL

9.268

45.982

Valoarea totală a proiectului este 11.932.384 lei TVA inclus, din care contribuția

proprie este de 502.840 lei.
9. Cabinet primar

Cabinetul primarului funcționează în subordinea directă a Primarului. Organigrama

Primăriei orașui Amara are prevăzut pentru Cabinetul Primarului un număr de 2 posturi
contractuale de consilieri.

Obiectul activității Consilierului:












Acordă asistență primarului

Afișează la sediul primăriei și în alte locuri stabilite de conducere legi, hotărâri ale
Guvernului sau extrase din acestea care prezintă interes cetățenesc

Informează permanent Primarul despre actele normative nou apărute și întocmește
informări asupra principalelor prevederi ale acestora

Intocmește periodic informări privind activitatea Primarului orașului Amara în
vederea popularizării către cetățeni

Urmărește și evidențiază informațiile apărute în presa locală și națională
privitoare la activitatea Primarului orașului Amara

Se ocupă de organizarea și programarea întâlnirilor Primarului orașului Amara
Răspunde în termen legal la adresele care îi sunt repartizate
Administrează pagina de facebook a primăriei
Insoțește Primarul orașului Amara la audiențe

Participă la organizarea evenimentelor socio – culturale ale primăriei.

Numărul audienţelor: 176 programate şi consemnate în Registrul de audienţe.













Subiectele audienţelor:
Solicitări de angajare

Solicitarea unor terenuri pentru construirea de locuinţe

Încheiea unui angajament de plată pentru datoriile restante
Extinderea reţelei electrice
Concesionare teren

Eliberare certificat de producător
Eliberare Titlu de proprietate

Racordare la reţeaua de canalizare
Pietruire și asfaltare străzi
Extinderea reţelei de gaze
Informaţii diverse



Debranșare de la rețeaua de apă



Amânare poprire





Eliberare declarație notarială pentru îscrierea cărții funciare
Solicitare acord pentru desfășurare cununie civilă în altă locație
Ajutor social

În cadrul programului de audienţă s-au rezolvat majoritatea problemelor cu care cetăţenii s-

au adresat autorităţii locale, iar în cazul în care soluţionarea acestora nu era de competenţa
Primăriei au fost indicate instituţiile abilitate cu rezolvarea lor.

10. Consiliul Local
In anul 2015 Primarul orașului Amara a inițiat 135 de proiecte de hotărâri. In urma

analizelor și avizărilor efectuate de comisiile de specialitate, Consiliul Local Amara, în cele 21
de ședințe, din care 13 ordinare, 6 extraordinare și 2 de îndată, a adoptat un număr de 135 de

hotărâri. Cele mai multe hotărâri privesc: aprobarea și rectificarea bugetului local, aprobarea și
rectificarea bugetului firmei SC Amara Business Grup, bilanțul firmei SC Amara Business

Grup, bilanțul bugetului local, stabilirea impozitelor și taxelor pe 2016, administrarea

patrimoniului (concesiuni, închirieri, superficie, vânzare, dezmembrare), inventarierea
domeniului public și privat, modificarea ștatului de funcții, planuri urbanistice de detaliu și
zonale, implementare proiect finanțare și servicii juridice.
11. Serviciul Poliție Locală
Poliția Locală Amara este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr.

155/2010 privind înființarea, funcționarea și organizarea Poliției Locale, si a Organigramei
Statutului de funcții aprobate de Consiliul Local Amara.

Structura organizatorică

Poliția Locală Amara are prevăzut, potrivit Organigramei, un număr de 8 posturi, dintre

care 1 post Șef Serviciu și 7 posturi agenți locali. La finele anului 2015 erau ocupate doar 5
posturi de agenți locali.

Obiectul activității Serviciului de Poliție Locală Amara

a. Îndeplinește misiuni specifice agentului de pază și ordine publicp, în conformitate cu
prevederile Legii 155/2010, H.G nr.1332/2010 și Legii nr. 333/2003;

b. Participă la asigurarea ordinii și liniștii publice în zonele și în locurile stabilite prin planul
de pază și ordine publică, previne și combate încalcarea normelor legale privind curățenia
și comerțul stradal;

c. Urmărește respectarea prevederilor cuprinse în legile date în competența și în hotărârile
Consiliului Local Amara;

d. Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de
agreement, a piețelor, cimitirelor și a altor locuri stabilite;

e. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale corespunzătoare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, privitoare la ordinea și liniștea publică,
curățenia localității, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și faptele
care afectează climatul social, stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local sau
dispoziții ale primarului;

f. Controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
precum și respectarea stării de igiena a zonelor periferice și a malurilor lacului;

g. Comunică în cel mai scurt timp, pe cale ierarhică, date cu privire la încălcări ale legii,
altele decât cele stabilite în competența sa despre care a luat la cunostință pe parcursul
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

h. Verifică și soluționează, în condițiile legii, sesizările primite din partea asociațiilor de
proprietari, privind săvârșirea unor fapte de încălcare a normelor legale, altele decât cele
cu caracter penal;

i. Întocmește Planul de pază al localității și al sediului Poliției Comunitare și urmărește să
fie prevăzute toate punctele vulnerabile ale obiectivelor, amenajările tehnice necesare,

dotarea cu sisteme de alarmare, obligativitatea menținerii lor în stare de funcționare și
răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;

j. Îndeplinește și alte sarcini trasate de primar;

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit competențelor, în cursul

anului 2015, agenții comunitari din cadrul Poliției Locale Amara, au fost angrenați în mai
multe acțiuni privind:

o Au asigurat ordinea și liniștea publică și paza bunurilor publice și
private ale orașului prin patrulări zilnice pe străzile orașului Amara

o Au însoțit angajații primăriei în teren pentru efectuarea de anchete
sociale, constatări ale încălcării legii privind disciplina în construcții

o Au soluționat sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor

o Au vegheat asupra respectării normelor privind protejarea și
conservarea spațiilor verzi

o Au participat la evenimentele cultural – artistice, sportive și religioase
desfășurate pe raza localității

o Au însoțit efectivele Poliției orașului Amara și al Postului de Jandarmi
Amara la acțiunile specifice privind combaterea infracțiunilor pe linie

de circulație, ordine publică, consum de alcool pe domeniul public,
violență stradală sau domestică, și altele

o Au participat la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru
pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt ninsoare
abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei

o Au aplicat sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa
maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum

o Au participat la acțiunile de supraveghere a instituțiilor de învățământ,
a unităților sanitare publice, a parcărilor auto aflate pe domeniul public

sua privat, a zonelor comerciale sau de agrement, a parcurilor și a altor
locuri publice

Sancțiuni contravenționale aplicate

În perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost întocmite 92 procese-verbale de contravenție,

din care:

-

29 Avertismente

-

20 Amenzi conform L 61/1991

-

42 Amenzi conform HCL 15/2004
1 Amendă conform L 4/2008

12. Serviciul voluntar pentru situații de urgență
La nivelul orașului Amara, activitatea de protecție civilă s-a desfășurat în baza

următoarelor prevederi legale:


Legea nr. 481 / 2004 privind protecția civilă, modificată prin Legea nr.212 din



Legea nr.307/2006 privind apărarea împotiva incendiilor;











24.05.2006;

O.U.G nr. 21 / 2004 privind sistemul național de management al situațiilor de
urgență;

O.M.A.I. nr. 638 / 420 din 12.052005 pentru aprobarea Regulamentului privind

gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale;

O.M.A.I. nr. 712 / 23.06 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind

instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

H.G. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităților
administrativ teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de
vedere al protecției civile în funcție de tipurile de risc specifice;
O.M.A.I. nr. 718 / 30.06.2005

pentru aprobarea Criteriilor de performanță

privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de
urgență;

H.G. nr. 1.579 / 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgență voluntare;







a.

O.M.A.I. nr. 1.184 / 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și

asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;

O.M.A.I. nr. 1.259 / 10.04.2006 pentru aprobarea Normalor privind organizarea și

asigurarera activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații
de urgență;

O.M.A.I. nr. 132 / 29.01.2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare a
planului de analiza și acoperire a riscurilor;

O.M.A.I. nr. 163 / 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare

împotriva incendiilor;

Capacitatea de intervenție
sistemul de înștiințare:

Înștiințarea populației la nivel local se face de către Echipa de înștiințare – avertizare

din cadrul SVSU Amara cu ajutorul:


unei portavoci;



Sirenă electrică 5,5 kW – amplasată la Poșta Amara;



b.



Sirenă electronică 650 W – amplasată la Casa de cultură;
Clopotele de la cele 3 biserici de pe raza localității.

sistemul de alarmare:

Alarmarea populației în cazul unei situații de urgență se realizează cu ajutorul

portavocii, a sirenelor electrice și electronice și a clopotelor de la biserici.
c.

punctul operativ

Conform prevederilor legale, la nivelul orașului Amara este organizat un centru

operativ ce se află în subordinea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Acest centru
este dotat corespunzător pentru a interveni în situații de urgență. Tot aici își desfășoară
activitatea și Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

În conformitate cu actele normative în vigoare, punctul operativ îndeplinește funcțiile

de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare și coordonare tehnică

operațională a intervențiilor. Totodata asigură și coerența acțiunilor tuturor forțelor
participante la realizarea gestionării situațiilor de urgență.
d.

documentele de conducere

Documentele privind gestionarea situațiilor de urgență sunt urmatoarele:


Planul de analiză și acoperire al riscurilor. Acest document a fost actualizat

în mai 2012 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 59 / 15 mai 2012. Din 2012
și până în prezent nu au mai fost înregistrate alte situații de urgență sau alte date care să
conducă la actualizarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor.


Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor si poluărilor



Planul de intervenție în caz de incendiu






accidentale pe perioada 2014 – 2017

Planul de evacuare în situații de urgență

Planul de protecție și intervenție în caz de dezastre
Plan de incendii în masă

Plan de intervenție la dezastre

Organizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

Structura Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență s-a modificat prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 51 din 15 mai 2012 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru

Situații de Urgența. S.V.S.U. este format din 35 de membrii voluntari încadrați în baza
contractelor de voluntariat și este structurat pe 2 compartimente:


Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compartiment de prevenire: 6 persoane

Compartiment de intervenție: 29 persoane

A. TEHNICĂ, APARATURĂ
DENUMIREA

Tractor rutier
Remorcă auto tractată de capacitate
mică
Cisternă apă - tractată
Grupuri electrogene (portabile)
Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă
sau furtun
Motofierăstraie (drujbe)
Polizoare drepte sau unghiulare (flex)
Maşini de înşurubat şi găurit
Agregate pentru sudură electrică şi
materiale de sudură, truse aferente

NECES
AR
2

EXISTE
NT
2

buc.
buc.
buc.

2
1

2
1

-

buc.
buc.
buc.

1
3
2

1
3
2

-

U.M.
buc.

buc.

buc.

1

2

1

1

2

1

DEFICIT
-

-

-

B. MATERIALE
Nr.
DENUMIREA
Crt.
1
Furtun refulare
2
Ţeavă refulare
3
Mufă cheie hidrant
4
Reducţii racord
5
Scară culisantă
6
Găleţi
7
Cazmale cu cozi
8
Lopeţi cu cozi
9
Târnăcoape cu cozi
10 Sape cu cozi
11 Furci de fier cu cozi
12 Căngi de fier cu cozi
13 Roabe metalice cu roţi pe
pneuri sau tărgi de lemn
14 Ciocane diferite
15 Cleşte de cuie combinat
16 Patent izolant
17 Barde pentru cioplit şi topoare
18 Saci iută, polietilenă şi sfoară
pentru legat saci
19 Ruleta 20 – 50 m
20 Târnuri din nuiele
21 Motorină
22 Benzină
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.
Crt.
1
2

C. MIJLOACE DE PROTECŢIE
DENUMIREA

Complete de protecţie
Cizme de cauciuc
Mănuşi de protecţie
Mantale de ploaie cu glugă
Salopete din doc
Veste reflectorizante
Măşti de protecţie contra fumului
Căşti de protecţie
Ochelari de protecţie – pentru flex
Mască de protecţie pentru sudură

U.M.

NECESAR

EXISTENT

DEFICIT

buc.

2

2

-

ml.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

buc.
buc.
buc.
buc.

Targă
Trusă de prim ajutor

5
5
2
3

buc.

50

buc.
buc.
litri
litri

U.M.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

D. MIJLOACE DE SALVARE ŞI PRIM AJUTOR
DENUMIREA

100
1
1
2
1
5
10
10
2
5
4
2

U.M.
buc.
buc.

4
4
40
50

NECESAR
8
10
10
10
10
10
10
8
3
1

NECESAR
1
1

60
1
1
2
1
5
10
10
2
2
4
2
5
5
2
3

20

4
4
20
10

EXISTENT
8
8
8
5
7
5
5
5
3
1

EXISTENT
1
1

40
3
-

30

20
40
DEFICIT
2
2
5
3
5
5
3
-

DEFICIT
-

NOTĂ: Au fost alocate fonduri pentru completarea tehnicii şi a materialelor de intervenţie

necesare astfel: au fost achiziţionate 8 stingătoare noi, 5 mături, 5 lopeţi, 3 măşti de protecţie
gaze, cizme de protecţie.

Pregătirea Serviciului voluntar pentru situații de urgență

Pregătirea membrilor SVSU Amara în anul 2015 s-a realizat conform Planului de

pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2015 al orașului Amara, întocmit de Seful

SVSU, aprobat de Președintele CLSU Amara / Primar Victor Moraru și avizat de ISU “Barbu
Catargiu” al județului Ialomița.

Instruirea membrilor SVSU Amara în anul 2015 s-a realizat lunar. Prin ședințe teoretice

și ședințe teoretic-aplicative, cu următoarele teme:
LUNA
IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE
IULIE

FORMA DE
PREGĂTIRE
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)

Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)

TEMA

Reguli si masuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor
termice si sobelor cu acumulare de caldura.
Cunoaşterea utilajelor şi a autospecialelor cu apă şi spumă din
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Tipuri de risc specifice la nivelul U.A.T. Amara

Recunoaşterea sectoarelor de competenţă ale S.V.S.U. - trasee de
deplasare, distanţe, surse de alimentare cu apă, caracteristicile
principalelor obiective.
Forme ale activităţii de prevenire desfăşurate de către personalul
componentei preventive din cadrul SVSU Amara. Metodologia
executării controlului de prevenire
Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu
Prevenirea incendiilor la unităţile de cult

Tehnica executării evacuării persoanelor şi bunurilor materiale;
modalităţi de prevenire a panicii.
Prevenirea incendiilor pe timpul transportului, depozitării,
comercilalizării şi utilizării buteliilor cu gaze petroliere lichefiate.
Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor produse din cauza
buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la gospodăriile cetăţeneşti.
Însuşirea şi executarea probelor concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. Antrenament în
vederea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Prevenirea incendiilor la fondul forestier

Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui
incendiu la fondul forestier.
Măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadelor caniculare
sau secetoase.

LUNA

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

FORMA DE
PREGĂTIRE
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)
Şedinţă teoretic- aplicativă
(2-3 ore)
Şedinţă practicdemonstrativă (1-2 ore)

TEMA

Metodologia executării controalelor de prevenire la punctele de
recoltare şi la obiective agricole
Procedee si metode de interventie pentru salvarea persoanelor in
cazul producerii unui accident chimic
Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
mijloacelor de protecţie individuală din dotare.
Activitati specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 Septembrie - Ziua
Popmpierilor din România
Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire
la unităţile de învăţământ
Cutremurele şi efectele lor. Modul de comportare şi diminuarea
efectelor acestora.
Date generale despre substanţele toxice industriale.

Inştinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă

Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri sau
electrocutări
Cunoaşterea autospecialelor/utilajelor de intervenţie din dotarea
serviciului. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi
echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului rece.
Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite: pe
timp de noapte, în condiţii de ger puternic şi lipsa surselor de
alimentare cu apă –materializarea practică a diferitelor situaţii tactice
prevăzute în planul de intervenţie la incendiu.

Lunar SVSU Amara a desfășurat exerciții / aplicații de stingere a incendiilor la nivelul

unităților cu risc mare de incendiu (ex. Casa de cultură, Biserica “Schimbarea la față” Amara,
la un lan de cereale – extravilan Amara, Sala de sport “Tudorița Chidu”, Centrul de sănătate
Amara).

SVSU Amara, prin Șeful SVSU și comparimentul de prevenire a realizat următoarele

activități de prevenire:


In perioada sărbătorilor Pascale Șeful SVSU Amara a distribuit la Biserica
“Schimbarea la față” si la Biserica parohiei “Sfântul Nicolae” afișe si materiale de

informare cu privire la prevenirea incendiilor la unitățile de cult, membrii SVSU
au împarțit cetățenilor pliante cu regulile de prevenire a incendiilor ce trebuie să


le aplice în cadrul unităților de cult.

In perioada recoltatului Șeful SVSU Amara a distribuit materiale de informare cu
privire la regulile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul coacerii,

recoltării. Transportului și depozitării cerealelor păioase, precum și apărarea

împotriva incendiilor la miriști / vegetație uscată la toate societățilr agricole din


orașul Amara.

Membrii SVSU au efectuat controale de prevenire la gospodăriile polulației în
lunile martie – aprilie și în lunile noiembrie – decembrie. Neregulile identificate

în urma controalelor la gospodării se regăsesc în Carnetele cu constatări rezultate


din controlul la gospodăriile populației.

In lunile aprilie și decembrie Șeful SVSU Amara a efectuat controale interne de
prevenire la instituțiile din subordinea Consiliului Local Amara. Neregulile
identificate se regăsesc în Notele de control încheiate.

In luna iulie și, repectiv în luna decembrie 2015, Șeful SVSU Amara a încheiat

Rapoartele de activitate semestriale în care sunt prezentate activitățile de prevenire desfășurate
de SVSU Amara pe cele doua semestre.

In anul 2015 a fost identificat un singur focar de incendiu, în luna august, la groapa de

gunoi, dar acesta a fost lichidat prompt de către membrii echipei de intervenție din SVSU,
nefiind nevoie de anunțarea si intervenția Grupei de intervenție Slobozia din cadrul ISU
Ialomița.

In luna decembrie 2015 Șeful SVSU Amara a intrat în posesia evidenței persoanelor care

nu se pot evacua singure în situații de urgență (în eventualitatea unor înzăpeziri) – femei
gravide în lunile VII, VIII de sarcină, persoane cu disfuncționalități motorii.

In luna decembrie 2015 Consiliul Local Amara a încheiat contract privind interveția de

deszăpezire cu SC Amara Business Grup SRL. De asemenea a asigurat intervenția cu

mijloacele tehnice (tractor cu remorcă, tractor cu lamă, buldoexcavator, etc.) și cu materiale
(nisip, sare). Săptămânal, în luna decembrie, în zilele de vineri Șeful SVSU a completat și a
transmis la Prefectura Ialomița Situația cu stocurile de mijloace de intervenție și materiale
pentru sezonul de iarnă 2015, conform machetei cerute de Prefectura Ludețului Ialomița.

Notă: în urma controlului efectuat în luna noiembrie 2015 de către ISU Ialomiţa la Casa de
cultură, neregulile au fost remediate în luna decembrie 2015, astfel:
-

Au fost înlocuite siguranţele tablourilor electrice cu siguranţe fuzibile;
Au fost afişate semnalizări de securitate la tablourile electrice;

-

A fost efectuată verificarea dispersiei instalaţiei de împământare de către societate
autorizată ANRE.

