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DISPOZIŢIE 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara, 
în data de 29 aprilie 2020 ora 15:00 

 
Primarul Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 
 

 necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara pentru 
luna aprilie 2020; 
În temeiul prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin.(2) şi art. 196 alin. (1), lit.b) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ,  
 

DISPUN: 
 

Art.1  Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orăşenesc Amara, pentru ziua de 29 
aprilie 2020, ora 15 : 00 şi se desfăşoară online, având pe ordinea de zi următoarele materiale: 
 
A. Proiecte de hotărâri 
 
1. Proiect de hotărâre nr. 33 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre nr. 44 privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea 
Inspecției fiscale   
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. Proiect de hotărâre nr. 45 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a 
listei obiectivelor de investiții ale orașului Amara pe anul 2020.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
4. Proiect de hotărâre nr. 46 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al oraşului Amara 
pe trimestrul I al anului 2020.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
5. Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea unor acte administrative necesare licențierii 
activităților specifice de salubrizare referitoare la măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea 
căilor publice din Orașul Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
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6. Proiect de hotărâre nr.48 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.G.C.L. – 
Filiala Consiliului Local Amara pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
7. Proiect de hotărâre nr.49 privind aprobarea completării organigramei şi a statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
8. Proiect de hotărâre nr.50 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul 
salubrizării Orașului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
  
B. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 
 
Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică consilieilor locali în format 
electronic. 
 
Art.3 Comisiile de specialitate, cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri sunt: 
      -Comisia pentru activități economico-financiare și buget – Proiectul nr.33 din 10.03.2020;  
Proiectul nr.44 din 26.03.2020;  Proiectul nr.45 din 22.04.2020; Proiectul nr.46 din 22.04.2020; 
Proiectul nr.48 din 23.04.2020; Proiectul nr.49 din 23.04.2020. 
      - Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, şi familie 
– Proiectul nr.47 din 23.04.2020; 
      - Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială – Proiectul nr. 44 din 
26.03.2020; Proiectul nr.47 din 23.04.2020; Proiectul nr.49 din 23.04.2020. 
      - Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, 
agricultură – Proiectul nr.50 din 23.04.2020;    
 
Art.4 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri. 

 
Primar, 

Ion MĂIŢĂ 
                                                                                                                                                       
 

                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                    Secretar General, 
                                                                                                                    Ştefan DOBRIŞ 
Nr.119 
Din 23 aprilie 2020 
Emisă în Amara în 4 exemplare 
          

 


