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JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
Încheiat astăzi 09.03.2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local Orășenesc 

Amara la care participă un număr de 14 consilieri din 15 consilieri în funcție astfel: 
  

  
Băjenaru Liviu-Cornel - P                                            Radu Adrian - P 
Dubălaru Vasile - P                                                      Stanciu Victor  - P 
Dumitru Lenuța - P                                                      Stoian Mihaela  - P 
Munteanu Filofteia - AM                                             Sandru Ștefan  - P 
Mihai Daniel-Ionut - P                                                Țintă Nicolae - P 
Nițu Vasile - P                                                         Voicu Ghoerghe - P 
Osacenco Ioan - Marian - P                      Voicu Nicolae - P 
Stan Florica - Irina - P 
  
Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Orășenesc Amara sunt publice 
și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei Orașului Amara. 
Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 80 din 06.03.2020. 
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti 14  consilieri locali. 
Se da citire ordinii de zi 
I. Proiecte de hotărâri : 
1. Proiect de hotărâre nr.24 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Voicu Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a 
respectivului mandat.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre nr.25 privind validarea mandatului de consilier local 
orășenesc al doamnei Grigore Mocăniță Geta.    
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. Proiect de hotărâre nr.26 privind aprobarea modificării componenței nominale a 
unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Orășenesc Amara.   
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
4. Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
5. Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân.  
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Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
6. Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.13 din 20 februarie 2020 privind aprobarea 
protocolului ,, Concursului International de șah Cupa Satori 29.02-01.03.2020 , 
Ediția VII -2020,”     
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
7. Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen 
limitat, către Organizaţia Locală Amara a partidului PRO România, a unui spaţiu 
din domeniul public al oraşului Amara pentru desfăşurarea activităţii de partid. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
8. Proiect de hotărâre nr.31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
societății Operatorul de Servicii Comunitare Amara S.A. pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
9. Proiect de hotărâre nr.32 privind aprobarea restituirii sumei de 9.774, 82 lei. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
 
Ordinea de zi a fost votata cu 12 voturi “pentru”. 
 
Domnul Mihai Ionut face precizarea ca, conform art 228 din Codul Administrativ, 
si anume, avand in vedere ca dansul face parte din societatea OSC Amara SA, la 
proiectele nr. 131 si 132, acesta nu va fi luat in considerare, de asemenea, si ceilalti 
consilieri locali care sunt in aceeasi situatie. 
1. Proiect de hotărâre nr.24 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Voicu Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a 
respectivului mandat.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Consilierii locali, au luat act de demisia domnului Voicu Nicolae, si se declara 
vacant postul de consilier local. 

2. Proiect de hotărâre nr.25 privind validarea mandatului de consilier local 
orășenesc al doamnei Grigore Mocăniță Geta.    
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
 
Doamna Grigore Mocanita Geta depune juramantul. 
“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în 
puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Amara. Așa să îmi 
ajute Dumnezeu!” 
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Domnul Secretar face mentiunea ca la sedinta de astazi, 09.03.2020, doamna 
Grigore Mocanita Geta, nu are dreptul de vot. Potrivit prevederilor legale, incepand 
cu sedinta urmatoare  va avea drept de vot. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 12 voturi “pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre nr.26 privind aprobarea modificării componenței nominale a 
unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Orășenesc Amara.   
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
 
Domnul Dubalaru Vasile: Am constatat ca in unele autoritati administrativ teritoriale in 
Hotararea de Consiliu in care ia act de demisie, art. urmator, practic, se elibereaza si din 
functia de... din comisia respectiva. Deci, se declara vacant postul, si in Hotararea de 
Consiliu prin care acceptam participarea urmatorului dupa lista, mai este un art. care 
spune ca este si membru in comisia respectiva. Pentru a nu mai face inca un proiect de 
hotarare. 
 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 12 voturi “pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
 
Domnul Primar mentioneaza ca proiectul de hotarare consta in transformarea 
functiei publice inspector asistent, din studii superioare, in functia de referent,studii 
medii, functie publica, gradul asistent, astfel incat sa fie ocupata intr-o perioada de 
timp mai scurta, deoarece sunt foarte multe proiecte in derulare la momentul 
respectiv si mai este nevoie de cineva in cadrul compartimentului respectiv. 
Domnul Dubalaru mentioneaza ca in afara de posturile din organigrama  primariei, 
mai exista 8 posturi, care se pot infiinta special pentru implementarea proiectelor. 
Domnul Secretar mentioneaza ca postul care face obiectul prezentului proiect de 
hotarare nu este din cele 8, ci reprezinta un post pe perioada nedeterminata. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 8 voturi “pentru”, si 4 abtineri. (Mihai Ionut, 
Dumitru Lenuta, Vasile Nitu, Radu Adrian) 
 
5. Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
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Domnul Secretar mentioneaza ca este o necesitate foarte mare sa se infiinteze 
adaposturi, sa se dea drumu la aceasta activitate. 
Domnul Primar precizeaza ca acest proiect de hotarare cuprinde ultimele 
reglementari cu privire la infiintarea programului de gestionare a cainilor  fara 
stapan. 
“Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului 
gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Amara, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2 (1) Se aprobă suma de 60 lei, tarif mediu, contravaloarea prestaţiei de 
sterilizare/eutanasie. 
(2) Se aprobă suma de 60 lei,  tarif mediu, contravaloarea prestaţiei de identificare, 
vaccinare antirabică, deparatizare – mascul/femelă. 
Art. Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, 
spre aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara, Compartimentului gestionarea 
câinilor fără stăpân din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Amara  şi 
Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse umane, urmând a fi publicată pe site-
ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara. “ 
 
Domnul Mihai Ionut: Referitor la contractul de comodat pe care il aveti cu Doamna Meca 
Emilia. Eu stiu ca la adapostul de caini avem o camera special amenajata pentru 
eutanasiere si toate cele ce trebuie facut pentru caini. Trebuie sa mai dam alt spatiu pentru 
asa ceva? Pentru ce-i dam spatiu? 
Domnul Sandru Stefan: Tehnician veterinar, conform Ordonantei de Urgenta, care 
prevede reglementarea functionarii acestui post, trebuie sa aibe un punct de lucru cabinet 
veterinar. Deci, acolo este altceva, sala de operatii, tratamente.. 
Domnul Mihai Ionut: Deci,  asta aici este pentru depozitare. Si acolo camera care o avem, 
nu se poate depozita acolo/. Camera pentru asa ceva a fost facuta acolo, are masa.. 
Domnul Sandru Stefan: A fost facuta, dar acolo trebuie sa tinem si cadavrele eutanasiate 
in lada frigorifica, si acolo sunt tratamentele urgente. 
Domnul Mihai Ionut; Doamna va presta si alte servicii acolo? 
Domnul Primar: Nu, doar pentru caini. 
Domnul Sandru Stefan: Doamna va lucra prin contract de prestari servicii cu primaria, nu 
altceva. 
Domnul Mihai Ionut: Si ce pret ne va lua pe caine, doamna? 
Domnul Sandru Stefan: Doamna nu ia niciun pret, medicul veterinar are tarif, care il stiti. 
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Domnul Secretar: Daca ar fi sa adoptam varianta pe care o propune Domnul consilier, s-
ar ajunge la situatia in care aceasta doamna tehnician veterinar, in cheltuielile  pe care le 
va solicita primariei, sa includa si chiria de acolo. Ar fi fara sens, dupa parerea mea. 
Doamna Presedinte de sedinta: Nu, eu cred ca Domnul consilier s-a referit ca daca 
doamna va presta si alte servicii. 
Domnul Secretar: Nu, i-am impus prin contract. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 8 voturi “pentru”, si 4 abtineri. ( Mihai Ionut, 
Nitu Vasile, Radu Adrian, Dumitru Lenuta” 
6. Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.13 din 20 februarie 2020 privind aprobarea 
protocolului ,, Concursului International de șah Cupa Satori 29.02-01.03.2020 , 
Ediția VII -2020,”     

Domnul Primar precizeaza ca un numar foarte mare de invitati si concurenti au 
participat la acest concurs. De asemenea, face mentiunea ca astfel de concursuri ar 
trebui sa se desfasoare in Amara in continuare. In cadrul Clubului Sportiv a fost 
infiintata o sectie de sah, astfel incat toti copiii din Amara sa aiba sansa sa se inscrie 
intr-o competitie. 
Domnul Mihai Ionut: Avem o factura aici, cate persoane au mancat de banii astia? 
Domnul Mihai Ionut: Cat a costat masa pentru fiecare persoana? 
Doamna Matei Alexandra: Noi am sustinut masa pentru 100 de copii, care au mancat cate 
2 mese. 
Domnul primar precizeaza ca astfel de informatii puteau fi obtinute prin alte 
metode, din interiorul administratiei publice locale, nu printr-un circ. 
Domnul Primar le aduce la cunostinta consilierilor locali ca primaria a acordat 
premii pentru copiii de la Amara. 
Domnul Dubalaru Vasile mentioneaza ca doamna presedine de sedinta trebuie sa 
limiteze interventia fiecarui consilier local conform regulamentului. 
Doamna Matei Alexandra precizeaza ca banii platiti cu ocazia organizarii acestui 
concurs, nu au ajuns la Clubul Satori, ci au sustinut o parte din premii. De 
asemenea, suma respectiva de bani, nu a fost efectuata din bugetul Clubului Sportiv. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 8 voturi “pentru” si 4 abtineri.(Mihai Ionut, 
Nitu Vasile, Radu Adrian, Dumitru Lenuta) 

7. Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen 
limitat, către Organizaţia Locală Amara a partidului PRO România, a unui spaţiu 
din domeniul public al oraşului Amara pentru desfăşurarea activităţii de partid. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
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Domnul Secretar mentioneaza ca, conform textului convocat in proiectul de 
hotarare, partidele sunt de utilitate publica, lucru ce nu poate fi contestat de nimeni. 
De asemenea, in proiectul de hotarare este vorba de un termen limitat. 
Domnul Bajenaru Liviu mentioneaza ca cererea este facuta de reprezentantul 
partidului. 

Proiectul de hotarare a fost votat cu 5 voturi “pentru”( Dubalaru Vasile, Munteanu 
Filofteia, Bajenaru Liviu, Osacenco Ioan, Sandru Stefan, 5 “impotriva”(Stanciu 
Victor, Tinta Nicolae, Stoian Mihaela, Dumitru Lenuta, Radu Adrian), si 2 
abtineri(Mihai Ionut, Nitu Vasile). 

Pentru urmatoarele 2 proiecte de hotarare:  proiectul de hotarare nr. 8 respectiv 
proiectul de hotarare nr. 9, Doamna Munteanu Filofteia si Domnul Mihai Ionut, 
angajati ai societatii Operatorul de Servicii Comunitara S.A., nu au participat la 
vot. 

8. Proiect de hotărâre nr.31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
societății Operatorul de Servicii Comunitare Amara S.A. pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
Domnul Secretar precizeaza ca este o solicitare a Consiliului  de Administratie al 
Societatii, care a vazut acest buget, l-a avizat favorabil, si urmeaza sa fie aprobat de 
catre Consilieri. Responsabilitatea cifrelor mentionate apartine atat conducerii 
societatii, cat si consiliului de Administratie. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 10 voturi “pentru”. 
 
9. Proiect de hotărâre nr.32 privind aprobarea restituirii sumei de 9.774, 82 lei. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Domnul Voicu Nicolae face mentiunea ca in urma controlului Curtii de Conturi, si a 
inventarierii efectuate la nivelul societatii, s-a luat masura ca in anii 2016, 2017, 2018, 
fosta societate Amara Business, sa vireze catre UAT Amara dividende, inregistrand la 
momentul respectiv profit. La momentul acesta, analizand situatiile, profitul respectiv 
trebuie reintors societatii, respectiv Operatorului de Servicii Comunitare. 
Domnul Primar mentioneaza ca pana in prezent societatea comerciala a inregistrat profit. 
De asemenea, il intreaba pe Domnul Voicu Nicolae daca in urma controlului Curtii de 
Conturi, societatea a inregistrat profit sau pierdere. 
Domnul Voicu Nicolae precizeaza ca in urma controlului Curtii de Conturi, aceasta nu se 
pronunta pe profit sau pierdere. In 2016 la momentul respectiv s-a constatat ca a fost un 
profit de 2.000 – 5.000 lei, iar in 2017 la fel. 
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Domnul Primar precizeaza ca in urma controlului Curtii de Conturi s-a identificat faptul 
ca, societatea a inregistrat in contabilitate in mod eronat. 
Domnul Mihai Ionut mentioneaza ca nu este adevarat, sustinand ca in 2016, 2017, 2018, 
profitul nu a fost de 10.000 de lei in cei 3 ani, ci de 100.000 si ceva de lei. Societaea a 
fost pe profit. 
Domnul Primar precizeaza ca in urma controlului s-a demonstrat ca in contabilitate cele 
112 obiecte de inventar, au fost trecute in mod intentionat.. 
Domnul Mihai Ionut: Nu e adevarat, nu a fost intentionat. 
Domnul Dubalaru mentioneaza ca greseala a constat in faptul ca nu au fost luate la 
intrebari persoanele responsabile de lucrul asta, respectiv cei care au facut inregistrarile. 
Domnul Mihai Ionut sustine ca eroarea nu a fost una intentionata. De asemenea, 
mentioneaza ca obiectele de inventar nu au fost trecute pe consum, ci au fost trecute intr-
un cont distinct. 
Domnul Dubalaru precizeaza ca “ei” pentru a inregistra profit in fiecare an, faceau 
evidentele astea eronate, inregistrau obiectele de invetar in “ alte rezerve – 106”, neavand 
nicio legatura obiectele de inventar cu “alte rezerve”.  
Domnul Mihai Ionut sustine ca profitul a fost de 1 miliard si ceva. 
Domnul Secretar il intreaba pe Domnul Mihai Ionut daca are o alta propunere. 
Domnul Mihai Ionut spune ca nu are alta propunere. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 10 voturi “pentru”. 
Subsemnatul Vasile Ionut, sef serviciu financiar, avand in vedere cererea Domnului 
Caltea Cornel nr 672 / 6 /20.01.2020, pretul practicat de Societatea Servicii Amara SRL 
pentru deseurile provenite din constructii este de 422 lei / tona.  
Domnul Vasile Ionut: Noi ca sa aruncam tigla aia ne costa 422 lei / tona, o tigla are o 
greutate de 2.5 kg, deci, la o tona de deseuri, ar veni undeva la 400 buc tigla. Asta ar 
insemna un pret pe bucata de tigla de  1.06 lei. Acum, dvs puteti face propunerea de a 
mari sau micsora pretul. Daca noi le dam catre Salubrizare ne costa 422 lei / tona, daca le 
vindem luam banii astia. 
S-a stabilit ca in urmatoarea sedinta de consiliu local sa se faca proiect de hotarare pentru 
aceasta cerere. 
Domnul Dubalaru: Avem proces verbal de recuperare cand le-am recuperat? Si sunt 
bagate in gestiune? Noi putem sa vindem ceva care este in patrimoniu. 
Domnul Vasile Ionut: O sa verificam, daca este in patrimoniu, mergem mai departe cu 
proiect de hotarare. Eu zic ca este evidentiata undeva, chiar daca avem o reparatie sau 
investitie pentru care trebuie sa schimbam acoperisul, suntem obligati prin lege ca 
deseurile care provin sa le valorificam. 
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Proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost discutate, motiv pentru care am 
incheiat prezentul proces verbal. 
 
 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Mihaela STOIAN                                     SECRETAR GENERAL, 
                                                                                           Ştefan DOBRIŞ 
 

 


