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JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
Încheiat astăzi 25.03.2020 în ședința extraordinară a Consiliului Local 

Orășenesc Amara la care participă un număr de 15 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 - P                                                Șandru Ștefan  - P 
Mihai Daniel-Ionut - P                                                Țintă Nicolae - P 
Nițu Vasile - P                                                            Voicu Gheorghe - P 
Osacenco Ioan - Marian - P              Grigore Mocăniță Geta - P 
Stan Florica - Irina - P 
  
Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 101 din 25.03.2020. 
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti 15  consilieri locali. 
Se da citire ordinii de zi 
I. Proiecte de hotărâri : 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 42 din Regulamentul de 
organizare si functionare al Consiliului Local Orasenesc Amara. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta constand 
in produse alimentare si igienico-sanitare. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri al orasului 
Amara pe anul 2020. 
Nota: Votul s-a desfasurat electronic. 

Dl Primar precizeaza ca primul proiect de hotarare  este o prevedere a noii ordonante 
militare, conform careia sedintele se vor desfasura online, cel de-al doilea este legat de 
aprobarea acordarii ajutorului de urgenta, iar cel de-al treilea proiect de hotarare este 
referitor la aprobarea rectificarii bugetului de venituri al orasului Amara conform 
anexelor. 

Ordinea de zi a fost votata cu 15 voturi “pentru”. 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 42 din Regulamentul de 
organizare si functionare al Consiliului Local Orasenesc Amara. 

Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta constand 
in produse alimentare si igienico-sanitare. 

Dl Primar precizeaza ca ajutorul de urgenta consta in achizitionarea de produse 
alimentare si igienico-sanitare de 2 ori pe luna, in valoare totala de 100 de lei. 
Persoanele care vor beneficia de aceasta masura, vor fi stabilite in urma unei anchete 
sociale. 

Dl Mihai Ionut precizeaza ca este de acord cu proiectele de hotarare, dar este  de parere 
ca ar fi fost bine sa aibă o suma stabilita in momentul aprobarii proiectului de hotărâre. 

Dl Primar precizeaza ca este o suma prevazuta, respectiv de 50 de lei. 

Dl Secretar mentioneaza ca nu se poate depasi rectificarea de 15.000 lei. 

Dl Primar precizeaza ca s-a facut o analiza, luand in considerare in jur de 300 de 
persoane vulnerabile, numar maxim. Dar, in urma anchetei sociale, se va stabili numărul 
exact. 

Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri al orasului 
Amara pe anul 2020. 

Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 

Consilierii locali nu au avut nimic de obiectat cu privire la cele 3 proiecte de hotarare. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar General, 

   STOIAN Mihaela                                                                                DOBRIS Stefan 


