JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AMARA
Încheiat astăzi 12.03.2020 în ședința ordinară a Consiliului Local Orășenesc
Amara la care participă un număr de 14 consilieri din 15 consilieri în funcție astfel:

Băjenaru Liviu-Cornel - P
Dubălaru Vasile - P
Dumitru Lenuța - AM
Munteanu Filofteia - P
Mihai Daniel-Ionut - P
Nițu Vasile - P
Osacenco Ioan - Marian - P
Stan Florica - Irina - P

Radu Adrian - P
Stanciu Victor - P
Stoian Mihaela - P
Sandru Ștefan - P
Țintă Nicolae - P
Voicu Ghoerghe - P
Grigore Mocăniță Geta - P

Lucrările ședinței extraordinare 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. 84 din 12.03.2020.
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali.
Se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local Orasenesc Amara, pentru ziua
de 12.03.2020, ora 18:00, in sala de sedinta a Consiliului Local din incinta Primariei
Orasului Amara avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:
Proiect de hotarare nr. 34 privind aprobarea sumei de 75.950 lei din fondul de rezerva
bugetara la dispozitia consiliului local pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau
neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar.
Initiator: Primar, Maita Ion.
Ordinea de zi a fost votata cu 14 voturi “pentru”.
Dl Primar face mentiunea ca suma aceasta, 75.950 de lei, acopera nevoia si necesitatea
actuala, astfel incat toate echipamentele sa fie achizitionate in aceasta perioada
atipica.
De asemenea, aceasta suma este utilizata la propunerea ordonatorului principal de
credite, pe baza Hotararii Consiliului Local pentru finantarea unor cheltuieli urgente
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sau neprevazute, aparute in cursul exercitiului bugetar pentru inlaturarea efectelor
unor calmitati naturale, precum si acordarea unor ajutoare altor unitati administrativ
teritoriale in situatii de extrema dificultate la cererea explicita publica a primarului
acestor unitati. Prin urmare, este necesara aprobarea Consiliului Local.
Dl Vasile Ionut: Facturi , acum, nu sunt. Daca, intre timp apare urgenta si trebuie sa
facem o plata, pentru ca trebuie sa ne gandim ca orice furnizor la ora actuala o sa inceapa
sa ceara bani inainte. O sa ne trezim ca nu putem sa facem platile deoarece nu avem
acceptul Consiliului Local, si am zis sa ofacem acum, in cazul in care o sa trebuiasca sa
intram in acesti bani, sa nu mai stam cu iarasi sedinta, proiect de hotarare. Astfel incat,
cand este nevoie, platim. Dupa calculele mele, nici nu o sa atingem toata suma.
Dl Primar: La nivel mondial s-a confirmat pandemia de Corona Virus. Trebuie sa fim
foarte pregatiti.
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”.
Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local s-a terminat, motiv pentru care am incheiat
prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihaela STOIAN

SECRETAR GENERAL,
Ștefan DOBRIȘ

Pagina 2 din 2

