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MINUTA 
ședinței  ordinare a Consiliului Local Orășenesc Amara din data de 

30.03.2020 
Prezenți la ședință : 13  consilieri 
Consilieri absenți   :  2  
Ordinea de zi aprobată cu :   13 voturi ,,pentru” 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului de hotărâre Voturi 

1. Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
Orășenesc Amara din data de 20.02.2020. 

pentru  :             13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         

2. Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local Orășenesc Amara din data de 09.03.2020. 

pentru  :            13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         

3. Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local Orășenesc Amara din data de 12.03.2020. 

pentru  :            13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         
 

4. Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local Orășenesc Amara din data de 17.03.2020. 

pentru  :             13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         

5. Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local Orășenesc Amara din data de 25.03.2020. 
 

pentru  :             13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         

6. Proiect de hotărâre nr. 42  privind aprobarea completării 
art. 42 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Local Orășenesc Amara  

 
     RETRAS               



7. Proiect de hotărâre nr. 23 privind aprobarea 
Regulamentului  de gospodărire a Oraşului Amara, 
precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce 
constituie contravenţii pentru nerespectarea prevederilor 
acestuia. 
 

pentru  :             12                               
abțineri :             0                                 
împotrivă  :         1 

Dubălaru Vasile                      

8. Proiect de hotărâre nr. 36 privind aprobarea modificării   
anexei  la Hotărârea Consiliului Local Amara  nr. 19 din 
29 mai 2002 privind însuşirea de către Consiliul Local 
Amara a inventarului unor terenuri ce fac parte din 
domeniul privat al localităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

pentru  :             13       
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         
                   

9. Proiect de hotărâre nr. 37 privind aprobarea modificării 
art. 1 alin 1 din Hotărârea Consiliului Local Orăşenesc 
Amara nr.60 din 29 mai 2018 privind aprobarea 
concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 800 
m.p. situat în strada Stadionului, nr. 14 numiților Stancu 
Gheorghe şi Stancu Norica.  
 

pentru  :            13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                         

10. Proiect de hotărâre nr.38 privind aprobarea modificării 
art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local 
Orăşenesc Amara nr.61 din 29 mai 2018 privind 
aprobarea concesionării terenului intravilan în suprafaţă 
de 800 m.p. situat în strada George Coşbuc, nr. 287 
numiților Lazăr Dan şi Lazăr Elena-Daniela.  
 

pentru  :             13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                          

11. Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Indicatorilor 
de performanță ai serviciului de iluminat public din 
Orașul Amara.  
 

pentru  :             13        
abțineri :             0                       
împotrivă :          0                          

12. Proiect de hotărâre nr. 41 privind alegerea președintelui 
de ședință. 

pentru  :             11                               
abțineri :             2 
Dubălaru Vasile  
Dumitru Lenuța                                                                 
împotrivă  :         0 
 

 

Secretarul general al Orașului Amara 
Ștefan DOBRIȘ 


