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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării componenței nominale a unor comisii de 

specialitate ale Consiliului Local Orășenesc Amara 
 

Având în vedere : 
-demisia nr.24.02.2020 a domnului Voicu Nicolae din funcția de consilier 

local orășenesc, membru a două comisii de specialitate ale Consiliului Local 
Orășenesc Amara;  

-adresa Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Ialomița nr. 35 
din 02.03.2020, prin care se confirmă că doamna Grigore Mocăniță Geta este 
membru al acestui partid; 

-referatul de aprobare nr. 49 din 03.03.2019, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr.50 din 03.03.2020, al Compartimentului administrație publică, 

relații cu publicul, juridic;  
-raportul de avizare nr.43 din 09.03.2020, al Comisiei juridice și de 

disciplină, muncă și protecție socială;  
Examinând : 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 91 din 

22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
orașului Amara, județul Ialomița, cu modificările ulterioare, 

- prevederile art 124 alin. (3) și art. 126 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;    
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1 Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei juridice și de 
disciplină, muncă și protecție socială prin înlocuirea domnului Voicu Nicolae 
demisionat, cu doamna Grigore Mocăniță Geta. 

 
Art.2 Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 

activități economico-financiare și buget prin înlocuirea domnului Voicu Nicolae 
demisionat, cu doamna Grigore Mocăniță Geta. 
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Art.3 Doamna Grigore Mocăniță Geta va avea funcția de bază la Comisia 

juridică și de disciplină, muncă și protecție socială 
 
Art.4 Prevederile Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 91 din 

22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
orașului Amara, județul Ialomița, cu modificările ulterioare, nemodificate prin 
dispozițiile art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, sunt și rămân în vigoare.  

 
Art. 5 Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va 

fi comunicată, spre aducere la îndeplinire, doamei Grigore Mocăniță Geta și 
Compartimentului contabilitate, resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Amara, urmând a fi publicată pe site-ul și la 
avizierul Primăriei Orașului Amara. 
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