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JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
Încheiat astăzi 29.01.2020 în ședința ordinară 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                                                 Sandru Nicolae  - 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 ordinare 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. 40 din 22.01.2020. 
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti toti cei 15 consilieri 
locali. 
Doamna Presedinte de sedinta: Buna ziua si bine ati venit astazi la sedinta ordinara a 
Consiliului Local al Orasului Amara, la ora 16:00. Pe ordinea de zi avem 4 proiecte de 
hotarari, si cereri diverse. 
I. Proiecte de hotărâri : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa 
şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării ai căror proprietari își au 
domiciliul, reședința ori sediul pe raza  Orașului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.8 din Hotărţrea Consiliului 
Local al Oraşului Amara nr.77 din 2009 privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
în oraşul Amara, cu modificările şi completările ulterioare. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu indicele de inflaţie al anului 2019 
a nivelului superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri 
aparţinând oraşului Amara..  



Pagina 2 din 14 
 

Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 

Doamna Presedine de sedinta: Supunem la vot procesul verbal din data de 23.12.2019. 

Procesul verbal din data de 23.12.2019 a fost votat cu 14 voturi “pentru” si 1 abtinere. 
( dl Mihai Ionut) 

Doamna Presedine de sedinta: Supunem la vot procesul verbal din data de 09.01.2020. 
Procesul verbal din data de 09.01.2020 a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 
 
Un cetatean prezent la sedinta Consiliului Local al Orasului Amara, sustine ca pe 
ordinea de zi ar fi trebuit sa fie si un proiect de hotarare legat de copiii de la sah. 
Domnul Primar, ii aduce la cunostinta faptul ca acel proiect de hotarare va fi pe ordinea 
de zi in sedinta din luna februarie, deoarece atunci se va aviza, si se va aproba bugetul. 
Deocamdata se lucreaza la buget. De asemenea, Domnul primar face mentiunea ca 
atunci cand se va aproba bugetul, in sedinta din februarie, Consiliul Local va aproba si 
infiintarea sectiei de sah, si sectiei de tenis.  
 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi a fost votata cu 15 voturi “pentru”. 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, 
evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării ai căror proprietari 
își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza  Orașului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
 
Doamna Presedine de sedinta: S-a discutat la si la comisii, daca are cineva ceva de spus. 
Domnul Secretar: A primit aviz. 
Domnul Viceprimar: Sa faca si Domnul secretar o precizare, sa auda si dansii care sunt 
conditiile, sa nu zica ca sunt puse de Consiliul Local Amara, ce a venit de la ordinul 
Ministrului. 
Domnul Secretar: Nu sunt puse de Consiliu, acest regulament este copia aproape fidela a 
Regulamentului cadru  prin Ordinul Ministrului. Deci, ce este acolo, se regaseste si la noi. 
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Domnul Viceprimar: Deci, un tractor rutier, agricol, trebuie sa mearga la RAR sa faca 
carte de identitate, in fiecare an revizie tehnica + asigurare. 
Domnul Primar: Ultimele reglementari facute in legistlatie referitor la circulatie, s-au 
facut aceste modificari in lege. Avem Ordinul, este fundamentat, s-a discutat pe comisii. 
La momentul acesta in spatiu public, referitor la ceea ce se intampla inainte, lucrurile 
acum sunt din ce in ce mai complexe, va dati seama, sa va duceti cu un tractor, sau o 
combina la inmatriculare. 
Domnul Dubălaru Vasile: Modificarile legistlative s-au facut intr-o lege din anul trecut la 
legea circulatiei, care a intrat in vigoare incepand cu 09.01.2020. Inainte nu era in legea 
respectiva aceste prevederi si aceste obligatii, acum au fost introduse, e considerat si 
tractorul agricol, chiar si o din asta mica care se deplaseaza cu mai mult de 25 km/h, este 
obligatoriu sa fie inmatriculata, este obligatoriu sa fie omologata, este obligatoriu sa fie 
verificata la RAR periodic, este obligatoriu sa aiba asigurare de raspundere civila. Doar 
daca depaseste 25km /h. La omologare la RAR o sa-ti spuna daca are peste 25km/h, sau 
nu, daca poate merge cu peste 25km/h, si daca se incadreaza sau nu in categoria 
respectiva. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.8 din Hotărţrea Consiliului 
Local al Oraşului Amara nr.77 din 2009 privind instituirea taxei speciale de 
salubrizare în oraşul Amara, cu modificările şi completările ulterioare. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Doamna Presedinte de sedinta: Aici am discutat si la comisii, sa adaugam un 
amendament prin care sa fie o buna relatie intre serviciul de salubrizare, registrul agricol, 
si taxele si impozite. 
Domnul Primar: Sa facem o sinteza, pentru ca sunt si cetateni la sedinta. Aceasta taxa, se 
doreste a veni in sprijinul corectarii cat mai bune a celor care nu sunt rau platnici, care 
nu-si doresc sa incheie un contract cu salubrizarea. Este o masura coercitiva, intr-un 
cuvant, cei care nu-si platesc 7 lei, vor fi obligati sa-si plateasca 12. Este o masura de bun 
simt fata de oamenii corecti si cinstiti. Multi cetateni care au incheiat contract, si au 
inteles ca fiecare dintre noi suntem producatori de deseuri, de la nastere pana la moarte, 
nu exista om care sa nu genereze deseu. Toate aceste lucruri ne vor duce intr-o zona 
conflict, intre cetateanul de buna credinta, si care de fiecare data si-a facut obligatia de a 
face, si a incheiat un contract cu 7 lei, cu toate ca daca stam sa facem o analiza la 
momentul acesta in localitatile limitrofe si in judet, Amara are cel mai mic tarif, avem 7 
lei pe locuitor, in comparatie cu celelalte, Slobozia noua..Noi la momentul acesta, tocmai 
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din acest punct de vedere,  daca imi cereti o parere personala, si acesti 12 lei mi se pare o 
suma destul de mica..Cred ca ar trebui mult mai drastic sanctionat, de asa maniera incat 
omul sa inteleaga ca are 2 variante: cea mai buna ar fi sa incheie un contract. Ai un 
contract incheiat intre persoane, este simplu si cel mai corect. Daca nu, esti obligat sa 
faci.. Nu ai contract, platesti taxa. 
Cetatean: Domnul primar, cine ma obliga pe mine, ce lege ma obliga pe mine sa fac 
contract cu mai multe firme? 
Domnul Primar: Nu exista, la momentul acesta, pe raza fiecarui oras, decat un singur 
serviciu. DIn moment ce exista un singur serviciu de salubrizare, esti obligat,  pentru ca 
esti locuitor al acestei comunitati. 
Cetatean: De ce sa fiu obligat, ce , e monopol?! Stati o secunda. Tot ce e sticla se 
plateste... 
Domnul Dubălaru Vasile: Punga in care cumparati zahar, punga in care cumparati paine 
de la alimentara, cofrajul de la oua, ce faceti cu ele? 
Cetatean: Il bag in soba, sau cofrajul il pun la cartoane.  
Domnul Dubălaru Vasile: Ti se sparge o sticla, un borcan. Ce faci cu el?! 
Cetatean: Il bag in tomberon,imi fac eu unul. 
Doamna Munteanu: Dar ce faci cu sticla, ti-o duci tu? 
Cetatean: Sticla e reciclabila, iti da banii pe ea. Am avut in beci 2 saci de borcane, m-am 
dus si mi-au dat banii pe ele. Deci, sunt reciclabile. 
Doamna Munteanu: Si daca exista dovezi ca tu lasi acest gunoi la vedere? 
Cetatean: Foarte bine, la mine in curte pot sa fac cat gunoi vreau. 
Domnul Dubălaru Vasile: Nu , ca poluezi atmosfera. 
Cetatean: Ma urmaresti, m-ai prins, mi-ai dat amenda, dar nu ma obliga sa achit taxa. Mie 
imi ia  banii pe 4 persoane, eu fac tot timpul jumatate de tomberon. Tot atata platesc! 
Sunt aia pe Mircesti, care sunt 2 persoane, si au un tomberon si inca 2 pe langa.  
Doamna Presedinte de sedinta: Dar de ce nu v-ati pus intrebarea ca vecinul care nu are 
contract vine si duce in tomberonul vecinului care are contract. 
Cetatean: Nu pot sa fac asemenea afirmatii. Faceti intr-un fel, ori la cantitate, nu se poate 
asa ceva! De exemplu, eu am 2 copii la scoala la Slobozia, nevastamea are viza de 
flotant, eu din cauza la sistemul din Amara am trimis copiii la Slobozia. Multi pleaca pe 
chestia asta. Daca eu 2 copii ii am la Slobozia, nevastamea are  viza de flotant, ii spunem 
sa facem contract numai pe mine. Domne, eu nu sunt de rea vointa, dar chestia ca ma duc 
la ghiseu, si vine cucoana si imi zice “ Nu-ti convine, punem la impozit”. Pai stai putin, 
cine esti tu? 
Doamna Munteanu: Sa inteleg ca pana acum nu ati avut un contract? 



Pagina 5 din 14 
 

Domnul Voicu Gheorghe: Nu te supara, ca faci contract pe o persoana,si ai alte probleme 
in familie, asta e problema ta,  dar trebuie sa intelegi ca ceea ce se voteaza acum e legal. 
Cand nu faci pe 4 persoane, si faci pe o persoana ca ai anumite probleme in familie, asta e 
cu totul altceva, dar, e legal, trebuie sa intelegi! 
Domnul Voicu Nicolae: Este singurul operator de pe raza orasului Amara.  
Domnul Dubălaru Vasile: Tariful asta il stabilim noi, nu firma! Il stabilim noi, Consiliul 
Local. 
Cetatean: Dar faceti intr-un fel, daca dau jumatate de tomberon, de ce sa platesc toata 
suma?! 
Domnul Voicu Nicolae: Pana vom ajunge sa luam la cantitate, la kg, vom platii asa, la 
persoana, dar daca vom avea bani, serviciul va merge foarte bine, atunci, serviciul poate 
sa faca niste investitii, sa cumpere cantare pentru fiecare masina de gunoi, si toata lumea 
va lua gunoiul la cantar. Dar, neavand niciun leu. Legea ne obliga sa ne supunem. La 
gunoi nu aveti cum sa va alegeti distribuitorul ca nu vine Polaris de la Slobozia sa va ia 
dvs gunoiul de la Amara. 
Cetatean: Eu pot sa fac separat un contract cu Polaris. 
Domnul Dubălaru Vasile: Nu recomand sa faceti cu Polaris, o sa va ia transportul de la 
Slobozia pana aici. 
Domnul Primar:  Aceste proiecte sunt discutate in Consiliul Local, dvs aveti obligatia 
,conform legii, dupa ce se aproba toate proiectele de hotarare, sa aveti interpelari, vi se da 
dreptul sa aveti puncte de vedere, nu aveti dreptul la momentul acesta sa faceti interpelari 
pe lege in Consiliul Local.  
Cetatean: Domne’, de 15 ani de cand e firma, mi s-a luat taxa pentru resturi vegetale, 
niciodata nu am  avut resturi vegetale, niciodata! Pai de ce imi ia taxa aia? Le-am dat foc! 
Domnul Voicu Gheorghe; La Sedinta pe comisii, daca va aduceti aminte, am propus eu 
ceva, si ma rog, as veni cu un amendament. Domnul Primar haideti sa facem comisie cu 
fetele de la asistenta sociala sa vedem cate familii avem cu probleme.. 
Doamna Presedinte de sedinta: Am discutat si la comisie aceasta problemaa dar am spus 
ca daia este amendamentul care am zis sa-l propunem noi, sa fie corelare intre serviciul 
de  salubrizare, taxe si impozite, sa identificam intai cazurile, si apoi gasim solutiile care 
trebuiesc. 
Domnul Voicu Gheorghe: Stim noi cum sunt, si daca sunt 8 in familie, va spun eu ca aia 
nu produc gunoi. Or fi 100 de familii.. Stabilim de comun acord, o taxa de 15, 20 de lei 
pe luna sa suporte Consiliul Local. 
Cetatean: Chestia asta am vrut sa o scot in evidenta, nu neaparat pentru mine, eu imi 
permit sa platesc 10 – 15 lei pe luna la gunoi, nu sunt muritor de foame, dar sa ne gandim 
si la ceilalti. 
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Domnul Mihai Daniel-Ionut: Am analizat si amendamentul domnului Dubălaru Vasile, si 
proiectul de hotarare, mie nu mi se pare corect aceasta taxa de salubrizare fata de 
cetatenii care stau la gospodarii. Pentru ca aceasta taxa de salubrizare din amendament si 
din proiect, reiese ca Domnul Nitu, ridica gunoiul de la toata lumea. De la toata lumea 
adica numai de la blocuri, de la asociatiile de locuitori, acolo da, ca ei duc gunoiul la 
tomberon, acolo da, le ia. La ceilalti, cum dovedim noi ca le luam gunoiul, la case ,daca 
ei nu au contract, deci, contract oricum nu au, nu au pubele, deci, ei nu beneficiaza de 
acest serviciu. Taxa de salubrizare  beneficiezi de serviciu, dar practic, nu-l platesti. Dar 
ei nu beneficiaza de serviciu, nu putem sa ne dovedim ca le-am luat gunoiul.. 
Domnul Dubălaru Vasile: Dar cum putem dovedi ca nu beneficaza de serviciu? 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Avem pubele date?! 
Domnul Primar: Pentru ca ai fost o perioada viceprimar, si stii foarte bine cu ce s-a 
confruntat acest serviciu.  Acesti oameni care nu au contract, de fiecare data, plecand de 
la urmatorul principiu: Nu este om sa nu genereze deseuri, ca el nu este om de buna 
credinta, si ca-l duce la vecini..Il vom gasi in via dvs, la groapa de gunoi.. Toate aceste 
cheltuieli, se fac tot din banii primariei, tot cu serviciul. Este adevarat!? 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Avand in vedere ca am fost 4 luni viceprimar, nu este 
adevarat!  
Domnul Dubălaru Vasile: Promit ca pentru sedinta urmatoare iti aduc poze, sa-ti arat cum 
vecinii care nu au contract de pe strd. mea pun gunoiul cand vine masina de gunoi, langa 
tomberonul vecinului. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: In cazul in care un cetatean ne contesta si ne actioneaza  in 
instanta ca are de platit 5 ani de zile si ca el nu a beneficiat de acest serviciu, noi nu 
putem sa dovedim ca noi i-am ridicat gunoiul acestei persoane ca sa il bagam la taxa de 
salubrizare. Ati citit amendamentul?! 
Domnul Viceprimar: Orice persoana produce gunoi, da?! 
Domnul Primar: Il avem aici pe Domnul Nitu, si poate sa ne confirme foarte clar. V-am 
spus, taxa este o masura coercitiva de a-i stimula pe oameni sa vina sa faca contract. In 
momentul in care fac contract, li se da si pubela! 
Domnul Nitu Alexandru:  1960 de contracte, din 3040 de gospodarii. Deci, 1000 sunt fara 
contracte. Cred ca maxim 2 sau 3 gospodarii unde nu le-am dat pubele, si am zis, domne, 
luna februarie, e inceput de an, stam foarte prost, nu cu incasarile,  cu incasarile stam 
bine, cheltuielile sunt mai mari decat.. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: La inceputul societatii ati avut un capital, nu zic suma, ati 
luat pubele, nu ati facut nimic? 
Domnul Nitu Alexandru: Nu pentru ca, cheltuielile societatii sunt mult mai mari, nu le 
stiti. Deci, cheltuielile societatii sunt mai mari. 
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Domnul Mihai Daniel-Ionut: Eu stiu ca v-am dat un capital, ati luat pubele? 
Domnul Nitu Alexandru: Am inteles, masinile stiti foarte bine cum sunt. Prioritatea mea 
nr. 1 este sa-mi achit impozitele pentru personal la salarii, Vivanii, maine daca am factura 
scadenta, doamna de la Vivanii “ Va rog frumos, masinile de la Amara sa plece acasa”.. “ 
Doamna, stati putin, maine va platesc”. Daca nu am bani pentru Vivanii, doamna de la 
receptie asa imi face! Imi trebuie bani neaparat! 
Domnul Sandru Stefan: + ca Uniunea Europeana ne-a impus taxa pentru neselectare, care 
este o suma considerabila.  
Domnul Mihai Daniel-Ionut: De ce nu selectam?!  
Domnul Sandru Stefan: Deci, caz concret, primaria de la Bucuresti, o primarie de sector, 
a inceput selectarea cu firma de acolo, selectiva, si oamenii, cetatenii au dus tot, a 
functionat o luna, dupa aceea au inceput sa la amestece, li s-au luat contractele de 
selectare colectiva si platesc din nou..Deci, eu vad orasul nostru, functionand ca o 
comunitate, sau ca o asociatie de la bloc. Dvs stati la Slobozia.. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut:Nu 
Domnul Sandru Stefan: Bine, sotia, dar acolo stati si dvs. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Nu cred ca va priveste pe dvs unde stau eu. Eu stau in 
Amara, nu va analizez pe dvs. 
Domnul Sandru Stefan: Vreau sa spun, daca traim intr-o asociatie, comunitatea asta o 
vedem ca o asociatie, da? Deci, atunci, cand te duci sa platesti la asociatie ce platesti pe 
scara, curentul, curatenie, gunoiul, e pentru toata lumea obligatoriu sa plateasca gunoiul. 
Deci, aceasta lege nu poate fi facuta cum spui tu, lui ala sa-i iei, lu ala sa nu-i iei. 
Serviciul de salubrizare a luat gunoiul la toata lumea, chiar daca nu a avut contract.  
Domnul Primar: Prin toate aceste tipuri de discutii, eu sunt de acord. Mi se pare corect, 
de fiecare data in Consiliul Local am avut pareri pro si contra, care din punctul meu de 
vedere au fost constructive. Este foarte important. Trebuie sa intelegem urmatorul lucru: 
Nu avem decat 2 variante: 1) ori avem societatea noastra cu oamenii nostri, 2) daca nu 
suntem obligati sa aducem din alta parte. Ca sa ne jupoaie altii. Vreti sa ne jupoaie altii?! 
Stiti cate luni are societatea asta? 6 luni! 
Domnul Nitu Alexandru: N-am stiut ca la sedinta participa si Domnul Viorel, pot suna 
echipajul care ridica gunoi din zona Mircesti, deci, n-am stiut ca vine aici. Cred ca pana 
terminam sedinta, ei pot veni sa confrime cat gunoi a luat de la DomnulViorel. 
Doamna Presedinte de sedinta: Pai si daca a  luat gunoi de la dvs, nu credeti ca ar fi 
trebuit  sa platiti si o taxa pentru gunoiul care vi s-a ridicat?! 
Cetatean: Eu nu am zis ca nu trebuie sa platesc!  Sa ne lamurim: Am fost la ghiseu sa fac 
contract..” domne, nu-ti convine, te bagam la impozit”. 
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Doamna Presedinte de sedinta: N-ati vazut ca pe contract este un tarif de 7.56 lei si mai 
este si un tarif pe kg?  
Cetatean: Nu mi-a explicat treaba asta, nu mi-a dat contractul. Mi-a dat peste nas imediat, 
cu atitudinea asta nu se poate asa ceva. 
Doamna Presedinte de sedinta: Pai daca dvs ati avut atitudinea asta, este de inteles. 
Domnul Voicu Gheorghe: Tinand cont de faptul ca 4 ani de zile mi-am mancat “amarul” 
la acest serviciu de salubrizare, si am plecat de la 0, cand o saptamana oamenii aia nu au 
fost platiti, si Moraru a zis “ Nu face treaba asta”, sa facem ceva acolo, dar fara plata, asta 
e , la inceput. Ne-am chinuit cu contracte, este in probleme. Apropo de ce spunea 
Domnul viceprimar, ma cheama Domnul primar, Domnul Moraru, 2 femei in birou la 
dansul. Domnul vice ati lucrat la salubrizare, sunteti vice acum, uitati ce spun doamnele 
acum. Ele nu au stiut de contract, ca trebuie sa faca si nu stiu ce. Si zic “ Masinile alea de 
4 ani de zile s-au plimbat pe strazi, zi de zi?” Eu personal am fost personal la portile 
doamnelor, de 2 ori pentru contract. “Plecati de aici cu contractele voastre cu salubrizarea 
voastra, am cal si caruta si il duc unde vreau”. Avea de plata cum spunea Domnul vice, 
1200, cum erau banii inainte. Bani grei. Le-am astupat gura, “ zii mai cucoana, am fost si 
colegi de clasa in elementara”, a zis “ Du-te dracu cu gunoiul tau”, “ acum plateste”. A 
doua la mana, parerea mea, si ii propun domnului Nitu, nu zic ca nu a facut, sau ma rog, 
sprijinul poate sa-l aiba si din partea noastra, a consilierilor, nu tinem cont de culoarea 
politica, Sandele instruieste baietii, eu stiu ce am patit, sa vorbeasca frumos cu cetatenii, 
cu oamenii pe strada, apuci 5 peturi, 5 doze de nu stiu ce in pubela, “ nene, nu te supara, 
ti le iau acum, dar de maine ti le pun peste gard”. “ In data de... iti iau peturile, in data 
de... iti iau cartonul, si asa mai departe”. Eu faceam zilnic hartii si adrese , eu personal. 
Doamna Presedinte de sedinta: Dar au programele astea la salubrizare, este programul 
cand se ia peturile, cand se ia gunoiul menajer... sa se faca fluturasi si sa instiinteze 
populatia. 
Domnul Voicu Gheorghe: Sa le explice oamenilor, sa inteleaga ce trebuie sa faca. Ati 
vazut ce este in Bucuresti, si in orasele mari in tara, gunoaiele pana la etajul 1. Suntem un 
orasel de campie, asa cum suntem noi, dar haideti sa facem treaba asta, va rog eu. 
Domnul Nitu Alexandru: De acord cu dvs, 6 luni de zile este un timp prea putin pentru 
mine, am gasit un echipaj..dvs ii cunoasteti. Sunt asa cum sunt, am incercat, sa stiti ca 
rotitele au inceput sa mearga, ei nu se urcau dupa o masina pe alta, nu se ajutau intre ei, 
se injurau, am incercat sa-i mai adun putin..De acord cu dvs, noi colectam acum in saci si 
peturi, omul inca nu este educat, in sacii de pet gasim ce inteleg ei prin material plastic 
chiar si colacul de la wc. Am baietii, maine selectez din nou, si o sa vedeti ca din 20 de 
saci, cel putin 4 sunt menajeri, unde eu selectez din nou si ii duc la Vivanii. Omul inca nu 
este educat. 
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Domnul Voicu Gheorghe: Sa ne oprim aici, dar, chestia este in felul urmator: Taxa asta 
este musai si obligatorie conform legii, in schimb trebuie sa le luam gunoiul la oameni. 
Trebuie sa iei gunoiul. 
Domnul Nitu Alexandru: Eu iau gunoiul, de acord cu dvs, daca ei nu platesc, si primaria 
nu ma ajuta, si iau gunoiul.  Dvs spuneti sa iau gunoiul de la toata Amara, corect. Eu duc 
gunoiul la Vivanii.. 
Domnul Voicu Gheorghe: La primarie este inregistrat acolo, tu trebuie sa raportezi la 
primarie cine nu a facut contract.  
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Lunar, trebuie la primarie. 
Domnul Viceprimar: Saptamana trecuta, au prins comunitarii la groapa de gunoi pe 
Manole, cu caruta.” Domnul vice a venit Manole cu gunoi,” “ Lasati-l sa descarce 
gunoiul,  ce nu este gunoi de grajd sa-l incarce in caruta si sa-l ia inapoi acasa”. “ Domnul 
vice, l-am rugat , nu vrea sa-l ia”. “ Da-l pe speaker, mai roaga-l o data, sa-si ia gunoiul, 
sa aud si eu “.. “ Nu iau niciun gunoi!” Ziceti si dvs, ce facem in situatia asta? 
Domnul Voicu Gheorghe: Nu ii iei calul, ca daca ii iei calul trebuie sa-l hranesti, ii iei 
caruta!  
Domnul VIceprimar: Eu l-am rugat frumos sa-si ia gunoiul si a zis ca nu vrea sa-l ia, va 
dati seama unde am ajuns?! 
Domnul Primar: O singura precizare vreau sa mai fac.. Tocmai acest lucru s-a dorit prin 
aceasta taxa, este foarte corect si ce a spus si Domnul Mihai Daniel-Ionut, si Domnul 
Dubălaru Vasile, prin acel amendament, pentru ca acolo s-a cerut, de fapt, o armonizare 
in interiorul administratiei sa se cunoasca clar, si exact ce a zis Domnul Voicu, legat de 
acest aspect, in care sa facem inclusiv cu  Directia de asistenta Sociala, o analiza 
obiectiva asupra persoanelor cu probleme la momentul acesta, pentru ca intr-adevar, 
Amara nu este scutita de asemenea oameni, care sunt vaduviti de soarta, si trebuie sa 
venim in sprijinul lor, asta este clar. Dar, voiam sa scot in evidenta: Aceasta taxa s-a dorit 
ca o masura coercitiva, si de a-i ajuta pe acesti oameni, care ar trebui sa faca un contract, 
este atat de simplu, eu nu inteleg  de ce purtam atat de multe tipuri de discutii cand 
plecam de la principiul ca toata lumea este generatoare de deseuri. Nu stam la discutii ca 
eu iau, ca eu fac...nu este nicio problema.  La momentul actual, aceasta societate a fost 
infiintata pe nevoia si pe necesitatea, pentru ca la vremea respectiva, cand am venit 
primar la Amara, in 2017, Cornel, care era seful serviciului, nu avea platit de 3 luni de 
zile angajatii, deci nu mai comentam ce era acolo.. Ne-am chinuit un an de zile sa 
aducem societatea la 0, pentru ca aveam singura varianta: inchidem, si sa vina altcineva, 
ca si cu apa. Toate aceste tipuri de servicii au fost create extraordinar pentru Amara, sa ne 
gospodarim singuri, dar, din pacate pentru noi, nu toata lumea percepe acest serviciu ca 
este in beneficiul tuturor. Este o masura de bun simt fata de oamenii care sunt corecti si 
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cinstiti. Eu va spun de la bun inceput, ceea ce ati spus dvs, chestia cu kg, si taxarea la kg, 
eu am avut-o inclusiv de la prima dezbatere de-a noastra, pentru ca nu este ok. Stiti cat 
era tona cand am venit in 2017?! era 40 de lei pe tona, stiti cat s-a facut la 3 luni distanta? 
S-a facut 80. Stiti cat este acum? Este aproape 200 de lei pe tona, ganditi-va ca noi 
colectam la persoana, si vinde acolo la tona, deci, tona, vanzarea este mai mare decat 
colectarea. 
Domnul Voicu Gheorghe: Multi au inteles  ca noi ducem gunoiul asa ca la noi aici... 
Domnul Primar: Nu, platesti! 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Pentru Domnul secretar, la art. 1, “ Se modifica art 8 din 
hotararea nr 77”. Doar art. nr. 8 , la Hotararea nr. 77 / 2009, la art 11, spune ca “ Taxa 
speciala de salubrizare va fi reactualizata, anual, pana la 30 noiembrie anul in curs”. Noi 
stabilim pentru anul asta sau pentru la anul? 
Domnul Dubălaru Vasile: Dar citeste te rog, “ Se modifica art. 8 din Hotararea nr. 77, cu 
actualizarile urmatoare” sau cum e formularea acolo. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Aici nu este modifica art. nr. 11, mergem pe aceeasi 
hotarare, asta nu se revoca Hotararea din 2009. Nu aveti hotararea in fata?! Spune “ La 
art. 11, taxa speciala de salubrizare va fi actualizata pana la 30 noiembrie anul in curs”. 
Acum suntem in ianuarie, o stabilim pentru anul asta sau pentru anul urmator? 
Domnul Secretar: Deci, ea a fost 8 lei, in 2009? O modificam , nu-i facem altceva. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Dar spune ca se modifica anual pana la 30 noiembrie. Deci, 
noi anul trecut la 30 noiembrie trebuia sa vorbim de treaba asta, nu  putem sa o mai 
modificam inca o data. Asa scrie in hotararea din 2009, acum noi nu modificam acest 
articol,modificam doar art. 8.  
Domnul Secretar: Ce propuneti Domnul consilier? Modificam doar cuantumul. 
Doamna Presedinte de sedinta: Supunem la vot amendamentul?  
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Nu depun amendament aici, doar intreb daca lasam asa. 
Doamna Presedinte de sedinta: Noi la comisie am hotarat amendamentul,  ca relatia intre 
serviciul de salubrizare, taxe si impozite, si registru agricol. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Lasam la persoane juridice 200 de lei? Ramasesem sa mai 
discutam. Cat platesc persoanele juridice, 25 de lei? 
Domnul Nitu Alexandru: 23 de lei. 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Cei care au pe tona, cat platesc? 
Domnul Nitu Alexandru: 587. 
Domnul Dubălaru Vasile: Si ii lasam 200, ca maine sa se duca sa faca contract si plateste 
numai 23, care-i problema?! Ca altfel nu se duce sa faca contract. 
Domnul Primar: Propunerea ta era ca e prea mare sau prea mica? 
Domnul Mihai Daniel-Ionut: Nu domne, am intrebat, n-am zis ca-i mare sau mica. 
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Doamna Presedinte de sedinta: Supunem la vot amendamentul care s-a discutat la 
comisie. 
Amendamentul a fost votat cu 13 voturi “pentru”, si 2 abtineri.(Mihai Ionut, Nitu 
Vasile) 
Doamna Presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul cu amendament. 
Proiectul de hotarare cu amendament a fost votat cu 13 voturi “pentru”, si 2 abtineri.( 
Mihai Ionut, Nitu Vasile) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu indicele de inflaţie al anului 
2019 a nivelului superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează 
bunuri aparţinând oraşului Amara..  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Domnul Primar: Am avut discutii pe comisie, avem obligatia sa actualizam cu rata 
inflatiei, asa cum este prevazut in Codul Fiscal. Indicele este 3.83, comunicat de 
statistica, asta este obligatia legala. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
Domnul Primar: S-au facut cateva modificari pe legea 416, la momentul acesta,  vreau sa 
aduc la cunostinta ca la nivelul orasului Amara, doar 14 persoane sunt beneficiare de 
astfel de ajutor social. Avem un total de 227 ore / luna.  Sunt persoane care au 6 ore, 11 
ore, 33 de ore, in functie de conditiile stabilite. Avem 14 persoane, in urma discutiilor 
care s-au purtat si la nivel national , s-a modificat, si asteptam sa apara si in monitorul 
oficial, legea legata de persoanele care sunt la 416, daca li se ofera un loc de munca si 
refuza, i se ia ajutorul social. 
Domnul Viceprimar: Ajutorul social pentru 2 persoane este in cuantum de 259 de lei, si 
trebuie sa faca minim 19 ore. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 15 voturi “pentru”. 
 
II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 
Subsemnata Banu Aura cu domiciliul in Amara, solicit pentru a cumpara apartamentul 
situat in strd. lacului, bl. j3, sc. b, ap 2, etaj P, care acum este inchiriat. 
Doamna Presedinte de sedinta: Deci, a revenit cu cererea pentru a cumpara apartamentul 
doamna.  
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Domnul Vasile Ionut: La vremea respectiva doamna nu avea chiria achiatata la zi, era in 
urma cam cu vreo 8 luni de zile, si face cerere sa cumpere apartamentul? 
Domnul Primar face mentiunea ca doamna respectiva trebuie sa prezinte garantia ca 
dispune de fondurile banesti necesare, si ca poate achita apartamentul. 
Domnul Stanciu Victor face mentiunea ca nu ar trebui sa i se ia chirie doamnei 
respective, datorita faptului ca are foarte multi copii, dar totodata, sustine si ideea ca 
nici apartamentul nu ar trebui sa i-l vanda.  
Domnul Voicu Nicolae, face mentiunea ca aceasta speta a mai fost discutata, si s-a ajuns 
la concluzia ca nu o sa vanda acest apartament.  
S-a hotarat ca acest apartament nu se va vinde. 
Subscrisa Andrei Trade Market SRL, identificata prin cui 39869808, cu sediul fiscal in 
localitatea Oras Amara, strd. Libertatii, nr. 1A, judetul Ialomita, reprezentata prin 
Domnul Popescu Nicolae, avand calitatea de administrator, va rog sa-mi aprobati 
preluarea contractului de concesiune nr. 9 / 01.11.2012, incheiat intre UAT Orasul 
Amara si Pletea Alexandru avand ca obiect terenul in suprafata de 32mp situat in 
Amara, strd. Libertatii, ca urmare a contractului de vanzare nr. 1823 din 24.10/2019. 
Anexez prezentei” copie contract de concesiune nr. 9 / 01.11.2012, extras carte funciara, 
plan de amplasament si delimitare, copie act de vanzare cumparare nr. 1823 
/24.10.2019. 
S-a aprobat cererea societatii Andrei Trade Market SRL. 
Subsemnatul Petre Laurentiu, domiciliat in Orasul Amara, va rog a aproba 
concesionarea suprafetei de teren ( domeniu privat al CL Amara) situat in partea de sud 
a proprietatii mele cu acces la strada Traian. 
Domnul Voicu Gheorghe: Baiatul asta a lucrat la apa, are un contract, cineva i-a cedat 
casa, in spatele casei spre Traian, pe Bailor Sud, a ramas o portiune nu stiu exact cat e, si 
vrea sa o ia si pe aia. El are deja 1100 de metri.   
S-a hotarat ca aceasta cerere sa fie inaintata catre Comisia de Urbanism. 
Subsemnatul Nemes Ion cu domiciliul in Amara, prin prezenta cerere solicit incetarea 
contractului de inchiriere pasune si scoaterea de la impozit si taxe a acestuia, deoarece 
nu mai detin animale. 
Aceasta cerere,a domnului Nemes Ion,  a fost aprobata. 
Subsemnata Doaga Iuliana, domiciliata in localitatea Amara, va solicit sprjijinul pentru 
electrificarea zonei, solicitand o cerere catre furnizorul de energie, care din anul 2013 
finanteaza dezvoltarea retelei numai in urma unei cereri din partea primariei. Va rog ca 
la urmatoarea sedinta sa va ganditi ca eu locuiesc de 13 ani fara lumina, asteptand  o 
rezolvare din partea primariei. Va multumesc anticipat. 
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Doamna Munteanu: Vorbim de strd. Libertatii, langa platforma de gunoi, copiii aia 
locuiesc acolo de multi ani. 
Domnul Dubălaru Vasile: Si nu este acolo retea electrica? 
Doamna Munteanu: Se pare ca nu. 
Domnul Primar: Sa luam legatura cu cei de la proiectari, de la urbanism, si sa facem o 
solicitare. 
Aceasta cerere a fost inaintata catre Compartimentul de specialitate al Primarului, 
respectiv Compartimentul de urbanism. 
Subsemnatul Badescu Gabriel Ionel,, va rog a-mi aproba aceasta cerere pentru un loc de 
casa sau o locuinta ANL, cand vor fi  gata, deoarece locuiesc impreuna cu sotia si 
copilul in chirie. Mentionez ca am depus o cerere si anul trecut. 
Domnul Voicu Gheorghe: Domnul primar, parerea mea, cand o matura acolo, unde a 
cerut asta dupa Traian, acolo dupa cum vad eu in schita aia, suprafata aia cred ca are vreo 
300m, baiat necajit, nu o sa poata sa-si faca cine stie ce, sau gradina..Dar are 300 mp isi 
face o casuta si el.  
Domnul Primar face mentiunea ca se doreste ca toate persoanele tinere din orasul 
Amara,sa beneficieze de cate un loc de casa, dar nu se poate mai devreme de finalizarea 
PUG-ului. De asemenea, Domnul primar mentioneaza ca mai intai se doreste ca 
utilitatile si infrastructura sa fie realizate, si apoi se vor aloca loturile tipizate pentru 
tineri, in baza unor conditii care vor fi stabilite de Consiliu Local, pe baza de dosar. 
Un cetatean prezent la sedinta Consiliului Local, mentioneaza ca in unele zone sunt 
serpi, sobolani. 
Domnul Primar ii aduce la cunostinta faptul ca Domnul Sandru Stefan s-a ocupat de 
acest lucru, de identificarea acestor tipuri de terenuri care nu sunt ingrijite. Foarte multe 
terenuri fac obiectul contractelor de vanzare- cumparare, iar primaria nu are cum sa 
intervina, decat prin taxarea cu 500%  a impozitarii, alta modalitate neexistand. In cazul 
contractelor de concesiune, unde era prevazuta obligatia de construi, si nu s-a construit, 
se va recurge la rezilierea contractelor respective, si concesionarea catre alte persoane 
care isi doresc sa construiasca ceva, deoarece sunt foarte multe cereri.  
Domnul Primar le aduce la cunostinta consilierilor ca in Amara peste 70% din 
contractul de cadastrarea sistematica a terenului extravilan este finalizat. 
S-a stabilit ca aceasta cerere sa fie inaintata Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local Amara. 
Subsemnata Osacenco Gina, va rog respectuos a-mi aproba concesionarea unui teren  in 
suprafata de 810mp tarla 371 /1, parcela 24.Mentionez ca solicitarea vine in urma 
faptului ca suntem o familie numeroasa si dorim sa ramanem locuitori ai orasului 
Amara. 
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Domnul Voicu Gheorghe : Suprafata pe care o solicita doamna Osacenco, in primul rand 
nu face parte din lotizarea Satului Nou, Mircesti. Cand s-a facut lotizarea, s-a plecat de la 
Lacul Mic, de la Mircesti, de la est spre vest. Cei care au locuit, si locuiesc pe Libertatii, 
undeva pe Stadionului, a ramas din spatele lor un clin, incepand de la fostul sediu CAP. 
La unii a ramas 600, la unii 200, la unii 700 de metri. Unde solicita respectiva, acolo a 
locuit carausul, daca va aduceti aminte, este decedat.  Acolo, cine face aceasta cerere, 
intr-adevar, sunt 2 familii, eu am vazut cum stau acolo. Parintii si unul din copii, casatorit 
cu un copil, sta in 2 camere, ceilalti intr-o camera. A fost o familie intregita, s-au 
despartit, au facut casa in 2. Au la intrare cat sa poti sa intri de la poarta, sa intri in casa. 
Deci, asta este situatia. Nu face parte din lotizare, din cea de 1000 de locuri sau cate sunt 
acolo, si, situatia este putin  mai deosebita. Cu copil, 2 familii, in 2 camarute acolo.. 
Domnul Primar menetioneaza ca stie situatia respectiva, si foarte multe persoane sunt in 
aceasta situatie. De asemenea sustine ca ar trebui sa le fie date terenuri acestor tipuri de 
oameni, care isi doresc sa construiasca ceva.  
Domnul Primar puncteaza ca trebuie identificate toate terenurile care sunt disponibile, 
in special cele ce dispun de utilitati, si concesionate cetatenilor. 
Sedinta a fost declarata inchisa. 
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