
 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara, 
în data de 20 februarie 2020 ora 15:00 

 
Primarul Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 
 

 necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara pentru 
luna februarie 2020; 
În temeiul prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) 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 20 
februarie 2020, ora 15 : 00 în sala de şedinţe a Consiliului local din incinta Primăriei Oraşului 
Amara având pe ordinea de zi următoarele materiale: 
 
A. Proiecte de hotărâri 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al 
Compartimentului  gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Amara nr. 13 
din 11.02.2011 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Amara,  cu modificările și completările 
ulterioare  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului ,, Concursului International de șah Cupa 
Satori 29.02-01.03.2020, Ediția VII -2020”. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei  
de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 137 
din 30.10.2019 privind aprobarea acordării de îndemnizații lunare unor membri ai Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractele de 
vânzare, concesiune sau închirire, după caz.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii  Servicii 
Comunitare Amara SRL, pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
Orășenesc Amara nr 165 din 20.12.2018 privind aprobarea tarifelor distincte aplicabile de la 1 
ianuarie 2019 pentru activitățile specifice efectuate de Serviciul public de salubrizare Amara, 
precum și completarea indicatorilor de performanță ai Serviciul public de salubrizare Amara, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 3,00 ha 
pășune aflată  în proprietatea privată a Orașului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii excedentului anului 2019 în sumă de 8.735,30 
lei de la Serviciul Public de Salubrizare Amara la bugetul local al Orasului Amara 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluarii soldului în sumă de 11.967 lei de la Serviciul 
Public de Salubrizare Amara – Activitate economica la bugetul local al Orasului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Amara, 
precum şi a  listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2020. 
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, cu exceptia a doi consilieri, pe suport de hârtie. 
 
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. 11 din 07.02.2020, 
nr.13 din 10.02.2020, nr.15 din 10.02.2020, nr.18 din 14.02.2020, nr.19 din 14.02.2020 şi 20 din 
14.02.2020. 
      - Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, şi familie – 
Proiectul nr. 8 din 21.01.2020, nr.9 din 05.02.2020, nr.10 din 06.02.2020, nr.12 din 07.02.2020 şi 
20 din 14.02.2020. 



      - Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială – Proiectul nr. 8 din 
21.01.2020, nr.9 din 05.02.2020, nr.10 din 06.02.2020, nr.12 din 07.02.2020, nr.14 din 
10.02.2020 şi 20 din 14.02.2020. 
 
      - Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, agricultură 
– Proiectul nr. 13 din 10.02.2020, nr.14 din 10.02.2020, nr.16 din 11.02.2020, nr.17 din 
12.02.2020 şi 20 din 14.02.2020. 
 
Art.4 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri. 
 

 
  

 
Primar, 

Ion MĂIŢĂ 
                                                                                                                                                       
 

                                Contrasemnează, 
                                                                                                                                Secretar General, 
                                                                                                                                Ştefan DOBRIŞ 
Nr.58 
Din 14 februarie 2020 
Emisă în Amara în 4 exemplare 
 
 
 

 

 

                                       

 

 

 

 


