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HOTĂRÂRE 

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,”   
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință extraordinară, 
Având în vedere : 
 
-referatul de aprobare nr. 55 din 05.03.2020, al Primarului Orașului Amara; 

 -raportul nr.56 din 05.03.2020, al şefului Serviciului financiar;  
-raportul de avizare nr. 46 din 09.03.2020, al Comisiei pentru activități economico-

financiare și buget, 
 
Examinând : 
 
-prevederile art. 3 alin. (1), coroborate cu prevederile art.18 ^ 1 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) și art. 200 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.I Se modificarea 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,” şi va avea următorul cuprins : “Partea din premiile 
concursului prevăzut la art. 1, asigurate din bugetul local al Orașului Amara va fi de 
12.500 lei.”   
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Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii 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,”sunt şi rămân în vigoare. 

 
Art.III Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Compartimentului contabilitate, resurse umane salarizare 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara şi Asociaţiaţiei Clubului 
Sportiv Satori Art Slobozia urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului 
Amara. 

 
 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                            Ştefan DOBRIŞ 
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