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JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
Încheiat astăzi 17.03.2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local 

Orășenesc Amara la care participă un număr de 12 consilieri din 15 consilieri în 
funcție astfel: 
  

  
Băjenaru Liviu-Cornel - P                                            Radu Adrian - P 
Dubălaru Vasile - P                                                      Stanciu Victor  - P 
Dumitru Lenuța - AM                                                     Stoian Mihaela  - P 
Munteanu Filofteia - P                                             Sandru Ștefan  - P 
Mihai Daniel-Ionut - P                                                Țintă Nicolae - P 
Nițu Vasile - P                                                            Voicu Ghoerghe - AM 
Osacenco Ioan - Marian - P             Grigore Mocăniță Geta- P 
Stan Florica - Irina - AM 
  
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. 86 din 16.03.2020. 
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti 12  consilieri locali. 
Se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local Orasenesc Amara, pentru ziua 
de 17.03.2020, ora 16:00, in sala de sedinta a Consiliului Local din incinta Primariei 
Orasului Amara avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale: 
Proiect de hotarare nr. 35 privind aprobarea proiectului de investitii “ Achizitie de 
utilaj multifunctional pentru Orasul Amara, judetul Ialomita”. 
Initiator: Primar, Maita Ion. 
Ordinea de zi a fost votata cu 12 voturi “pentru”. 
 
Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor locali ca a aparut Ghidul de 
finantare – Agentia  de dezvoltare intercomunitara, motiv pentru care a  fost necesara 
o astfel de initiativa prin care se urmareste  obtinerea unei finantari nerambursabile 
pentru achizitia unui utilaj multifunctional, utilaj care va” rezolva” foarte multe 
probleme existente la nivelul Orasului Amara. De asemenea, precizeaza ca modalitatea 
de acordare a finantarilor este pe principiul  “primul venit- primul servit”, de unde si  
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reiese urgenta acestui proiect de hotarare. Referitor la valoarea indicatorilor  tehnico-
economici, sunt specificate urmatoarele date: 

- Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 590 387,00 lei 
- Perioada de investitie este 9 luni 
- Din bugetul Agentiei pentru dezvoltare intercomunitara  este prevazuta suma 

de 300.000 lei, iar de la bugetul local  290 387,00. 
-  

Domnul secretar face mentiunea ca urgenta consta in faptul ca modalitatea de 
acordare a finantarilor este de tipul “primul venit- primul servit”. 
 
Domnul Mihai Ionut: In lista de investitii avem prinsa suma de 8.000 de lei, banuiesc ca 
va fi suplimentata, dar de unde? 
Domnul Vasile Ionut: Avem termen la dispozitie 9 ;luni  in care putem modifica lista de 
investitii. O sa avem o rectificare bugetara, prin iunie. 
Domnul Dubalaru Vasile: Daca discutam dupa legea finantelor publice in conditii 
normale, dar in conditiile actuale, asa cum face Guvernul cu bugetul statului si vor sa-l 
rectifice repede, asa se poate si la noi , pentru ca e o situatie speciala. Intr-adevar, legea 
asa spune, prima rectificare se face in semestrul II. 
Domnul Vasile Ionut: Vorbim de rectificarea nationala, dar si atunci se pot introduce noi 
proiecte, dar pana atunci, noi daca identificam o sursa, sa spunem, s-a depasit nivelul 
incasarilor previzionate, putem modifica bugetul, nu e nicio problema. Investitia este 
prinsa, isi urmeaza cursul, o sa avem termen de plata la sfarsitul celor 9 luni pentru ca 
este perioada de implementare de 9 luni, ca sa va faceti o idee, in ultima luna ar fi 
achizitia utilajului, pentru ca doar asta presupune. 
Domnul Mihai Ionut: Valoarea cheltuielilor neeligibile, ce reprezinta? Consultantul? 
Domnul Primar: Da. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 12 voturi “pentru”. 
 
Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local s-a terminat, motiv pentru care am incheiat  
prezentul proces verbal. 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETAR GENERAL, 
                  Mihaela STOIAN                                               Ștefan DOBRIȘ 
 


