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MINUTA 
ședinței  ordinare a Consiliului Local Orășenesc Amara din data de 

20.02.2020 
  

Prezenți la ședință :  14   consilieri 
Consilieri absenți   :    1 
Suplimentarea ordinii de zi, cu proiectele de hotărâre, de la nr. 15 și 16, 
aprobată cu 14 voturi ,,pentru” 
Ordinea de zi, cu suplimentarea, aprobată cu :  14  voturi ,,pentru” 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului de hotărâre Voturi 

1. Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
Orășenesc Amara din data de 29.01.2020 

pentru  :               13        
abțineri :              1 
Mihai Ionuț             
împotrivă :           0        

2. 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. 
 

pentru  :              10         
abțineri :               4  
Mihai Ionuț             
Nițu Vasile 
Voicu Gheorghe 
Radu Adrian            
împotrivă :           0         

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării 
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru anul 2020. 
 

pentru  :               14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0        

4. 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  
 

pentru  :               14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0        

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului ,, 
Concursului International de șah Cupa Satori 29.02-
01.03.2020, Ediția VII -2020”. 
 

pentru  :                9           
abțineri  :              5  
Mihai Ionuț             
Nițu Vasile 
Voicu Gheorghe 
Radu Adrian            



Dumitru Lenuța          
împotrivă  :           0      

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei  de Asistenţă Socială 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Amara. 

pentru  :               14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

7.  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. 
 

 pentru  :              14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru contractele de vânzare, concesiune sau 
închirire, după caz.  
 

pentru  :               14        
abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al societăţii  Servicii Comunitare Amara SRL, pe 
anul 2020. 
 

 pentru  :              14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

10. 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 

pentru  :                 9          
abțineri :                5 
 Mihai Ionuț             
Nițu Vasile 
Voicu Gheorghe 
Radu Adrian            
Dumitru Lenuța          
 împotrivă :            0 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 
atribuire directă a suprafeței de 3,00 ha pășune aflată  în 
proprietatea privată a Orașului Amara.  
 

 pentru  :              14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului 
anului 2019 în sumă de 8.735,30 lei de la Serviciul Public de 
Salubrizare Amara la bugetul local al Orașului Amara 
 

pentru  :                 9          
abțineri :                5 
 Mihai Ionuț             
Nițu Vasile 
Voicu Gheorghe 
Radu Adrian            
Dumitru Lenuța          
 împotrivă :            0 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării soldului în 
sumă de 11.967 lei de la Serviciul Public de Salubrizare 
Amara – Activitate economică la bugetul local al Orașului 
Amara. 
 

 pentru  :                9          
abțineri :                5 
 Mihai Ionuț             
Nițu Vasile 
Voicu Gheorghe 
Radu Adrian            
Dumitru Lenuța          
 împotrivă :            0 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri  pentru  :              14           



şi cheltuieli al Oraşului Amara, precum şi a  listei 
obiectivelor de investiţii pentru anul 2020. 

abțineri :                0            
împotrivă  :            0 

Amendament (propus de Mihai Ionuț) : În lista de 
investitii să se prevadă în loc de infrastructură pietonală, 
canalizare la Drumul Fermei, în partea de sud a zonei și 
un autoturism pentru Clubul Sportiv.  
 

pentru  :                 4         
abțineri :                0            
împotrivă :           10 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul 
local a unei sume pentru continuarea lucrărilor de renovare 
şi restaurare a bisericii parohiale “Sf. Nicolae” din Oraşul 
Amara. 

pentru  :              14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 
2 din Hotărârea Consiliului Local Orăşenesc nr. 150 din 
28.11.2019 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Amara, tip V1, a Organigramei, a 
Statului de Funcţii, precum şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al acestuia 

pentru  :              14           
abțineri :                0            
împotrivă  :            0  

      

 

 

Secretarul general al Orașului Amara 
Ștefan DOBRIȘ 


