
 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara, 
în data de 09 martie 2020 ora 16:00 

 
Primarul Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 
 

 necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local Orăşenesc Amara 
pentru luna martie 2020; 
 
În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) şi art. 196 alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57 din 05.07.2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
DISPUN: 

 
Art.1 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Orăşenesc Amara, pentru ziua de 09 
martie 2020, ora 16 : 00 în sala de şedinţe a Consiliului local din incinta Primăriei Oraşului 
Amara având pe ordinea de zi următoarele materiale: 
 
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.  
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5. Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân.  
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.  
 
Art.2 Materialele înscrise pe ordinea 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. 27 din 
04.03.2020, nr.29 din 05.03.2020, nr.31 din 06.03.2020, nr.32 din 06.03.2020 
      - Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, şi familie 
– Proiectul nr. 28 din 04.03.2020, ,  
      - Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială – Proiectul nr. 24 din 
03.03.2020, nr.25 din 03.03.2020, nr.26 din 03.03.2020, nr.27 din 04.03.2020, nr.28 din 
04.03.2020, nr.30 din 05.03.2020   
      - Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism, 
agricultură – Proiectul nr. 30 din 05.03.2020. 
 
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. 80 
Din 6 martie 2020  
Emisă în Amara în 4 exemplare                 
 


