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JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
Încheiat astăzi 20.02.2020 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                                            Radu Adrian - P 
Dubălaru Vasile - P                                                      Stanciu Victor  - P 
Dumitru Lenuța - P                                                      Stoian Mihaela  - P 
Munteanu Filofteia - AM                                             Sandru Ștefan  - P 
Mihai Daniel-Ionut - P                                                Țintă Nicolae - P 
Nițu Vasile - P                                                            Voicu Ghoerghe - P 
Osacenco Ioan - Marian - P             Voicu Nicolae - P 
Stan Florica - Irina - P 
  
Lucrările ședinței ordinare 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. 58 din 14.02.2020. 
Domnul secretar face cunoscut ca la sedinta sunt prezenti 14  consilieri locali. 
Se da citire ordinii de zi 
I. Proiecte de hotărâri : 
1. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de asistenţi personali 
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. 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  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului ,, Concursului International de 
șah Cupa Satori 29.02-01.03.2020, Ediția VII -2020”. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei  de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
 6. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
contractele de vânzare, concesiune sau închirire, după caz.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii  
Servicii Comunitare Amara SRL, pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
9. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței 
de 3,00 ha pășune aflată  în proprietatea privată a Orașului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii excedentului anului 2019 în sumă 
de 8.735,30 lei de la Serviciul Public de Salubrizare Amara la bugetul local al Orasului 
Amara 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluarii soldului în sumă de 11.967 lei de 
la Serviciul Public de Salubrizare Amara – Activitate economica la bugetul local al 
Orasului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Oraşului Amara, precum şi a  listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
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Suplimentarea ordinii de zi: 
- 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 

Inițiator: Primar Măiţă Ion 
- 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 

Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Se voteaza suplimentarea ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost votata cu 14 voturi “pentru”. 
Se voteaza procesul verbal din data de  29.01.2020. 
Procesul verbal a fost votat cu 13 voturi “pentru” si 1 abtinere ( Mihai Ionut) 
Se voteaza ordinea de zi: 
Ordinea de zi a fost votata cu 14 voturi “pentru”. 
Se voteaza ordinea de zi cu suplimentare. 
Ordinea de zi cu suplimentare a fost votata cu 14 voturi “pentru”. 
 
1. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
 
Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor ca demersurile pentru acest proiect au 
fost facute cu mult timp inainte. Prin acest proiect de hotarare, se doreste votarea 
regulamentului de organizare si functionare al acestui compartiment. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 10 voturi “pentru” si 4 abtineri. ( Voicu Gheorghe, 
Nitu Vasile, Mihai Ionut, Radu Adrian) 
   
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de asistenţi personali 
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Doamna director, Iuliana Sohodoleanu, din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, 
aduce la cunostinta consilierilor locali ca sunt 15 posturi ocupate, si mai sunt inca 11 
copii pe lista de asteptare, conform adresei Ministerului Muncii Si Protectiei Sociale,  
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Autoritatea Nationala pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, copii si adoptii, 
adresa ce reaminteste obligatia legala de a asigura tuturor copiilor cu dizabilitati 
angajarea unui asistent personal.  De asemenea,  Doamna director face mentiunea ca 
unul dintre cei 11 copii, va implini 18 ani, asadar cele 10 posturi care au fost solicitate 
sa fie bugetate si cele 5 de a fi suplimentate, vor asigura necesitatile de la momentul 
acesta. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu  14 voturi “pentru”. 
 
3. 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  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Domnul Primar face mentiunea ca  acest proiect este referitor la sectia de sah, cum s-a 
discutat si la sedintele cu cetatenii , sedinte in cadrul carora au fost facute solicitari clare 
cu privire la acest aspect, de a se infiinta o astfel de sectie. Aceasta decizie a fost luata si 
in urma solicitarii domnului Panes, astfel incat autoritatile locale sa vina in sprjijinul 
copiiilor. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului ,, Concursului International de 
șah Cupa Satori 29.02-01.03.2020, Ediția VII -2020”. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Domnul Primar le comunica consilierilor locali ca anul acesta concursul international 
de Sah Cupa Satori va avea loc la Amara, concurs foarte important, avand ca obiectiv 
promovarea turismului sportiv. 
Domnul Panes le comunica consilierilor locali ca, toti copiii isi platesc participarea, 5 la 
numar, deoarece doar acestia isi permit, restul copiilor neavand aceasta posibilitate, 
motiv pentru care solicita Consiliului Local sa gaseasca o solutie astfel incat sa participe  
si ceilalti copii, care nu au posibilitati materiale. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 9 voturi “pentru” si  5 abtineri.( Vasile Nitu, Radu 
Adrian, Mihai Ionut, Dumitru Lenuta, Voicu Gheorghe) 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei  de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
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Doamna director, Iuliana Sohodoleanu, precizeaza ca, datorita faptului ca s-a schimbat 
organigrama si a devenit directia de asistenta sociala,  a trebuit sa fie actualizat si acest 
regulament. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
6. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca in decizia care s-a luat la vremea respectiva cu aceasta 
hotarare, se facea mentiunea pentru cei 2 membrii in comisia de urbanism, persoane 
care nu-si au domiciliul pe raza Orasului Amara, si din acest motiv se dorea 
compensarea pentru transport ( Slobozia- Amara). La momentul acesta, institutia  
Prefectului a considerat ca nu este legala, si nici oportuna. 
Domnul Dubalaru mentioneaza ca desi este incorect, nu exista prevedere legala care sa 
le dea voie. Sunt chemati 2 specialisti  pentru a face parte din comisia de urbanism 
pentru ca Amara nu are in localitate, si nu pot fi decontate nici macar cheltuielile cu 
transportul. Prin urmare, s-ar putea ca in viitor sa refuze sa mai vina, si nu ar mai fi 
indeplinita o prevedere legala. 
Domnul Primar precizeaza ca prin acest proiect de hotarare, primaria si-a dorit sa-i 
motiveze pe cei 2 membrii, insa nu exista prevedere legala pentru acest lucru. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
contractele de vânzare, concesiune sau închirire, după caz.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca, conform noului Cod Administrativ, in ceea ce priveste 
contractele de vanzare, concesiuni, inchirieri, exista obligatia de a se renunta la comisia 
de evaluare. De asemenea, precizeaza ca aceasta comisie este compusa din reprezentanti 
ai administratiei judetene publice fiscale, si consilieri locali. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii  
Servicii Comunitare Amara SRL, pe anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca s-a discutat bugetul. 
Domnul Mihai Ionut il intreaba pe Domnul administrator, cum justifica pierderea anului 
2019, aproximativ 1 miliard si jumatate. 
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Domnul Nitu Alexandru, administratorul societatii, precizeaza ca aceasta societate a fost 
infiintata  la 1 iulie. In momentul in care a preluat aceasta societate noua, au fost 
preluate si aproximativ 1500 de contracte persoane fizice, si in jur de 60-70 contracte 
persoane juridice. In fiecare luna, cel putin 27000 de lei insemnau pierderi: un calcul, 
1500 de contracte  x 7.5 lei, o sa vedeti de unde provine aceasta pierdere. La momentul 
de fata, exista in jur de 2053 de contracte,  la 1 iulie  pornind cu  1500,  societatea fiind 
intr-o  continua crestere. De asemenea, Domnul director mentioneaza ca foarte multe 
cauciucuri au fost schimbate pentru masinile societatii. 
Domnul Mihai precizeaza ca in momentul cand a luat infiintare societatea, o parte din 
cetatenii orasului au platit integral. S-a facut corelarea, compensarea intre cei care au 
platit integral la vechea societate? 
Domnul director, mentioneaza ca  de la 01 iulie, pana la 31 decembrie, a fost scoasa o 
situatie. 
Domnul Primar face mentiunea ca potrivit dispozitiilor primite din partea ANRSC-ului,  
toate  autoritatile publice locale au obligativitatea ca incepand cu data de 01 ianuarie sa 
infiinteze societati comerciale. De asemenea, precizeaza ca in cazul UAT Amara, aceasta 
decizie a fost luata cu 6 luni mai devreme, iar  rolul acestei societati nu este doar de a 
colecta si gestiona deseurile, avand mai multe obiective, cum ar fi: dezinfectie, 
dezinsectie, si deratizare.  La sfarsitul anului, va fi facut un bilant, astfel incat sa se 
demonstreze ca aceasta societate va genera bani, si va fi pe profit. 
Domnul Mihai precizeaza ca, conform  bilantului, sunt inregistrate datorii de aproape 1 
miliard, la 31.12. 
Domnul Director, Nitu Alexandru, mentioneaza ca societatea nu are nicio datorie. 
Domnul Mihai, il intreaba pe Domnul Director in cat timp va recupera aceasta pierdere 
inregistrata. 
Domnul Director, sustine ca in maxim 1 an. 
Domnul Voicu Nicolae,  precizeaza ca vechea societate, serviciul de salubrizare, are un – 
270.000 lei. Neachitati din perioada din urma, nerecuperati. Trebuie sa fie intrebate si 
persoanele care au condus aceasta societate mai din urma, poate se recupereaza banii 
din perioada aceea, ce s-a intamplat cu banii, si de ce nu au fost recuperati la momentul 
respectiv, sau in momentul infiintari societatii. 
Domnul Primar precizeaza ca aceasta societate , in trecut, a fost condusa de un anumit 
administrator, care nu a avut rezultate bune.  
Domnul Primar, face mentiunea ca din anul 2017, de cand a venit, salariile nu erau 
platite de 3  sau 5 luni.  
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
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9. 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. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza  ca la momentul respectiv au fost discutate toate aspectele 
legate de acest lucru, s-a discutat  de ce a intervenit aceasta schimbare si s-au stabilit 
detaliile. 
Domnul Mihai Ionut: Avem hotararea nr 165 / 20.12.2018, care a fost aprobata de 
Consilul Local pentru vechiul serviciu de salubrizare, care inca nu s-a inchis. Noi, acum, 
putem sa venim sa modificam acea hotarare care a produs efecte la vechea societate si 
pentru noua societate? Nu trebuie alta hotarare data pentru noul serviciu ca sa poata 
functiona? Daca vine cineva in control, Curtea de conturi, si intreaba “ vreau si eu tarifele 
care au fost aprobate la vechea societate”, ne ducem la HCL. nr 165. “ Vreau  si tarifele 
pentru noua societate,”, venim tot cu HCL nr 165. Ne hotaram, care ramane intr-o parte si 
care vine in partea cealalta. 
Domnul Secretar: In primul rand, prin aceasta completare, s-a facut, daca imi aduc bine 
aminte, chiar la solicitarea dvs, care ati solicitat sa adaugam si deseurile din constructii. 
In discutiile pe care le-am avut aici in Consiliu, ati solicitat treaba asta. Concret, la ceea 
ce ati solicitat acum, am avut de atatea ori de la Prefectura, observatia ca trebuie sa ne 
ducem intotdeauna la actul initial. Daca observati, la final zice “ cu modificarile si 
completarile ulterioare”. 
Domnul Mihai Ionut: Acest act  a fost dat pentru o societate, serviciul public de 
salubrizare, acum, vorbim despre alta societate. Daca era aceeasi societate, eram de acord 
cu dvs. 
Domnul Secretar: Deci, cu modificarile si completarile ulterioare, a se citi ca se aplica si 
la societatea asta. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 9 voturi “pentru” si 5 abtineri.(Mihai Ionut 
Dumitru Lenuta, Voicu Gheorghe, Radu Adrian, Nitu Vasile) 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 3,00 
ha pășune aflată  în proprietatea privată a Orașului Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
 
Domnul Primar face mentiunea ca  sunt persoane care nu mai au animale, s-au retras si au 
renuntat la contract.  
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Domnul Secretar face mentiunea ca terenurile respective sunt inchiriate celor care au 
cumparat animalele de la ei. ( fostii proprietari ai animalelor). 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii excedentului anului 2019 în sumă de 
8.735,30 lei de la Serviciul Public de Salubrizare Amara la bugetul local al Orasului Amara 

Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca au fost discutate aceste aspecte, respectiv de unde provine 
acest excedent. 
Domnul Mihai Ionut: Avand in vedere aceasta suma care a ramas pe vechiul serviciu, 
stim cu totii , ca avem 2 procese pe care le avem pierdute la acest moment. Si urmatorul 
proiect il avem  pe ordinea de zi, sa le platim persoanelor care au castigat in instanta 
aceste procese, stiu ca sunt amanati de foarte mult timp, societatea este a Consiliului 
Local, decizia ne apartine. 
Domnul Sandru: Nu Consiliu Local hotaraste daca le platim sau nu, ordonatorul de 
credite. Consiliul Local nu are atributii in a hotara daca platim ceva noi sau nu. 
Domnul Mihai Ionut: Nu domne, noi propunem. 
Domnul Primar: E foarte usor sa propui cand nu iti asumi.Sunt lucruri care privesc 
Consiliul Local, si alte lucruri care nu privesc Consiliul Local. Propuneti cand o sa fiti 
dvs primar, acum sunteti in Consiliu Local, dvs veniti si aprobati sau nu excedentul 
acestui serviciu. E logic. 
Domnul Vasile Ionut: Pentru aceste 2 proiecte ,suma de 8375, suma de 11 967, vor fi 
transferate catre bugetul local de unde se vor efectua platile. Serviciul public de 
salubrizare la ora actuala nu mai are dreptul sa faca nicio plata pentru ca si-a inceput 
procedura de lichidare. 
Domnul Primar: Asta era si rolul, prin acest transfer, veneau toate aceste plati catre dvs, 
pentru ca nu poti sa platesti ceea ce nu ai pe acest serviciu. 
Domnul Mihai: De ce nu s-a platit pana in momentu de fata, de a ajuns excedentul acesta. 
De ce nu s-a platit? 
Domnul Primar: Pentru ca la momentul acesta eram intr-o reorganizare in ceea ce 
priveste noua societate. Ca sa ne intelegem: Noi am avut deja o intalnire cu executorul  
dumnealor, am avut o discutie, s-a facut o negociere, s-a stabilit clar cum vor se vor face 
esalonat platile, nu putem sa discutam acum dintr-odata.. 
Domnul Vasile Ionut: Referitor la faptul ca de ce nu s-au achitat pana acum sumele catre 
domnii care au lucrat la serviciul public, pana  la aceasta data, acest serviciu de la data de 
cand au fost emise hotarari judecatoresti pana am avut eu timp sa le calculez, nu au  fost 
calculate. Deci, vorbim despre a plati niste sume care nu au fost calculate. Intr-adevar, 
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judecatorii au lasat la atitudinea noastra sa le calculam drepturile salariale. Am o 
intrebare: Eu de acest serviciu incerc sa-l lichidez de la inceperea activitatii societatii noi 
de salubrizare, intr-adevar sunt peste  6 luni de zile, dar, tinand cont ca eu sunt angajatul 
primariei, nu al serviciului public de salubrizare, am facut si eu cand am avut timp. Dvs 
puneti intrebarea ca de ce nu s-au platit aceste drepturile salariale pana acum, va intreb si 
eu: de ce nu s-au platit pana la 1 iulie? 
Domnul Dubalaru: Am si eu o intrebare: are vreun interes Domnul Mihai Ionut acum 
pentru ca este si persoana de fata. De ce cat timp a fost viceprimar nu a discutat cu 
Domnul primar sa le plateasca sumele? De ce intreaba acum? 
Domnul Primar precizeaza ca abia dupa ce vor fi efectuate platile catre salariatii 
serviciului public de salubrizare,  vor incerca sa recupereze sumele respective de la  
administratorul societatii de la acea vreme. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 9 voturi “pentru”, si 5 abtineri.( Radu Adrian, 
Dumitru Lenuta, Mihai Ionut, Voicu Gheorghe, Nitu Vasile) 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluarii soldului în sumă de 11.967 lei de 
la Serviciul Public de Salubrizare Amara – Activitate economica la bugetul local al 
Orasului Amara. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 9 voturi “pentru”, si 5 abtineri. ( Radu Adrian, 
Dumitru Lenuta, Mihai Ionut, Voicu Gheorghe, Nitu Vasile). 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Oraşului Amara, precum şi a  listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2020. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
 
Domnul Primar precizeaza ca aceste aspecte au fost discutate atat pe comisii cat si la 
sedinta publica, nu au fost facute modificari in ceea ce priveste bugetul de venituri si 
cheltuieli.. La lista de investitii, au fost  mici modificari, dar nu substantiale.  
In ceea ce priveste integrarea prin software se  doreste un management integrat al 
comunitatii, cu o interfata online, a cetateanului cu administratia – va reduce foarte mult 
partea birocratica, si partea de costuri.  
Domnul Mihai: La obiective de investitii noi, extindere cimitir, aveti 30.000. Ce 
intentionati sa faceti de aceasta suma? 
Domnul Primar: Asa cum stiti si dvs, extinderea cimitirului nu s-a inceput acum, ci cu 
foarte mult timp inainte prin achizitionarea unui teren. La momentul acesta avem in 
proprietatea noastra 1,8 hectare de teren, supusa extinderii. Este vorba de nord a 
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cimitirului. Este o nevoie si o necesitate. Am auzit foarte multe afirmatii in spatiu public, 
si din discutiile pe care le-am avut cu cetatenii. Sa stiti ca vorbim de o nevoie si o 
necesitate. 
Domnul Mihai Ionut: Concret, ce se va face? 
Domnul Primar: Cu acesti bani se vor face studiile. La momentul acesta avem doar 1,8 
hectare. Ne mai trebuie inca un hectar.  Vom cumpara teren, vom trece la lotizare.  
Domnul Mihai Ionut: De acesti bani , 30.000. vom cumpara teren. La Palatul Copiilor, 
urmatoarea investitie, 30.000. Ce vom face? 
Domnul Primar: Studiile la momentul acesta pentru Palatul Copiilor. 
Domnul Mihai Ionut: La Modernizare Stadion, avem 2 rubrici aici. 170.000. Ce se face? 
Domnul Primar: V-am explicat, in urma solicitarilor se vor face interventii pentru sala de 
sport, stadion. 
Domnul Vasile Ionut: Una este pentru studiile de fezabilitate. Avem coloana de 
clasificatie care eu am incercat sa va pun pe lista de investitii ca sa va puteti bifa mai 
usor, pentru ca intotdeauna exista discutii referitoare la buget, sa puteti bifa bugetul. Si 
aveti 2 clasificatii 71.01.30, care aici putem baga studii, cereri de finantare, si 71.01.01, 
unde sunt constructiile, o sa avem suma de 170.000, care presupune constructie de la 
tribuna pana la ultima parte de iesire din incinta stadionului. 
Domnul Viceprimar: Vreau sa va aduc la cunostinta ca m-au rugat unele persoane care nu 
au cedat terenul si sunt in zona de extindere a cimitirului, in caz ca vrem sa demaram 
extinderea cimitirului, sa-i convocam sa negociem cu terenul. 
Domnul Mihai Ionut: La urmatorul punct avem Amenajarea Centrului Sportiv Amara, 
60.000. 
Domnul Primar: Studiile, amenajarea pentru sala de lupte. Si avem nevoie de toate 
studiile. Acea sala de sport  va fi destinata special sportivilor,  se va face clar sala de sport 
pentru lupte, si sala pentru antrenament. Acesti bani sunt doar pentru partea de proiectare  
si de studii. Nu pentru partea de executie. Aceasta sala va fi prinsa, ca si finantare, pe 
Compania Nationala de Investitii. 
Domnul Mihai: La punctul b) obiecte de investitii noi: dezvoltare infrastructura pietonala. 
Vreau sa fiti mai explicit. Ne-ati spus bordura pietonala. 
Domnul Primar: am spus ca se vor face trotuare si borduri, pe strazile unde nu s-au facut.  
Aceasta investitie noua, care va fi realizata, la momentul acesta suntem la partea de studii 
tehnice, pentru tortuare. S-au mai incercat si cu multi ani in urma aceste tipuri de 
investitii, nu este vina noastra ca suntem in zona drumului national, avem si avantaje dar 
si dezavantaje. La momentul acesta pentru Amara este un dezavantaj, si unul major, 
pentru ca toate aceste tipuri de investitii sunt supuse unor rigori mult mai ample, mult mai 
complexe. Inclusiv avizarea de la drumurile nationale. Acolo, un aviz de genul acesta, 
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undeva in jur de 6 luni  dureaza. Am avut surpriza ca pe aceste amplasamente sa existe 
stalpi de iluminat, si nu indeplinesc conditiile tehnice. S-a cerut prin studiul de impact, de 
coeziune..La momentul acesta, sunt foarte multe tipuri de studii,  pentru simplul fapt ca 
acesti stalpi trebuie modificati si inaltati. Dimensiunea standard este undeva la 3.5 metri, 
cea autorizata undeva la 7m.  
Domnul Mihai Ionut: Eu ma refeream la aceasta suma 450.000. Unde vom face aceasta 
investitie? 
Domnul Bajenaru Liviu: In orasul Amara. 
Domnul Primar: Avem trotuar la intrare in Amara. 
Domnul Mihai Ionut: Nu mai bine facem canalizare, decat sa punem trotuare pe DN2C? 
Domnul Primar: Ati fost impreuna cu mine cand aveam PNDOMNUL 1, acum, suntem 
in executie si cu acel proiect. Cred ca dvs nu cunoasteti. 
Domnul Mihai Ionut: Domnul Primar, ne-ati spus ca avem executie 3 strazi pe partea de 
nord, ca atat ne-a mai ramas. Eu va spun de celelalte 11, partea de sud, care nu au 
canalizare. 
Domnul Primar: Cum sa faci domne, acolo nu poti sa faci cu 450.000. Facem studii, 
avem studii pentru asa ceva. 
Domnul Mihai Ionut propune un amendament astfel: In lista de investitii sa se prevada 
în loc de infrastructură pietonală, canalizare la Drumul Fermei, în partea de sud a 
zonei și un auto pentru Clubul Sportiv.  
Domnul Primar precizeaza ca prioritatile Orasului Amara sunt altele, iar in ceea ce 
priveste problema deplasarii copiilor la diferite competitii in Tara, unul din microbuze sa 
fie donate clubului sportiv. 
Amendamentul domnului Mihai Ionut a fost votat cu 4 voturi “pentru”, si 10 voturi 
“impotriva”. 

Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 

 

14. 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 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca este singura investitie care si-a urmat foarte bine cursul, iar anul 
acesta se vor aloca bani pentru acoperisul bisericii. 
Domnul Dubalaru mentioneaza ca este pentru prima oara cand documentatia aferenta solicitarii 
de fonduri respecta intru totul conditiile prevazute de normele bisericii ortodoxe romane si a 
legiuitorului roman. De asemenea,  precizeaza ca suma care le trebuie este mult mai mare de 
400.000, insa Consiliul Local le poate da, momentan, doar atat. 
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Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
 
15. 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 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
Domnul Primar precizeaza ca singura noutate in acest proiect de hotarare consta in inlocuirea 
unei persoane din lista respectiva. 
Proiectul de hotarare a fost votat cu 14 voturi “pentru”. 
 
II. Se trece la cereri, diverse. 

 “Subsemnatul Caltea Cornel, domiciliat in Oras Amara, va rog sa binevoiti a-mi 
aproba cumpararea a 1500 bucati tigla, aceasta a fost rezultata in urma decopertarii 
cladirii CEC a orasului Amara. Totodata va solicit si fundamentarea unui pret/buc.” 

S-a stabilit ca cererea domnului Caltea Cornel sa fie inaintata Comisiei de Specialitate. 

 “Subsemnatul Ionescu Ion, locuitor al Orasului Amara prin prezenta va solicit 
un schimb al terenurilor, respectiv terenul situat in Prelungirea Ion Creanga, in 
suprafata de 700 m.p. cu terenul aflat in proprietatea Primariei, pe care il detin 
in concesiune sitat in Strada Stadionului nr. 3, in suprafata totala de 928 m.p. 
Mentionez ca  diferenta dorind sa ramana in concesionare prin modificarea 
contractului de la 928  m.p. – 700 m.p. = 228 m.p.” 

S-a stabilit ca cererea domnului Ionescu Ion sa fie trimisa la comisia de urbanism. 

 “Subsemnatul Maracine Marcel, domiciliat in oras Amara, in calitate de 
proprietar, va solicit acordarea unei cai de acces pentru imobilul mai sus 
mentionat in vederea racordarii la reteaua de gaze naturale a Orasului Amara.” 

S-a stabilit ca cererea domnului Maracine Marcel sa fie trimisa la Comisia de 
Urbanism. 

 “Subsemnatii Mihaila Marius Adrian si Mihaila Sorina Alexandra, domiciliati 
in Orasul Amara, prin prezenta cerere solicitam un loc de casa in concesiune. 
Mentionam ca la domiciliul in care locuim mai locuiesc si parintii nostri si de 
aceea dorim sa luam un loc pentru a ne face o casa.” 
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Consiliul Local a stabilit ca cererea domnilor Mihaila Marius Adrian si Mihaila 
Sorina Alexandra, sa fie inaintata departamentului de specialitate din aparatul de 
specialitate al primarului. 

 “Subsemnatul Petrescu Claudia, domiciliat in Oras Amara, va rog sa-mi 
aprobati concesionarea terenului fiind in spatele proprietatii mele, mai sus 
mentionate. Mentionez ca la aceasta adresa este infiintata o firma ( societate 
comerciala) iar acest lucru m-ar ajuta la desfasurarea activitatii. “ 

Consiliul Local a stabilit ca cererea doamnei Petrescu Claudia, sa fie  trimisa la 
Comisia de Urbanism. 

 “Subsemnatul Simion Nicusor domiciliat in Slobozia, va rog sa-mi aprobati 
concesioanrea unei suprafete de teren in vecinatatea proprietatii noastre aflata 
in localitatea Amara, strada Tudor Vladimirescu.” 

Consiliul Local a stabilit ca cererea domnului Simion Nicusor sa fie inaintata Comisiei 
de Urbanism. 

 “Subsemnata Vardianu Florica, in calitate de chirias al unei casute aflate in 
vecinatatea hotelului Ialomita. Va rog sa-mi aprobati modificarea contractului 
de inchiriere in sensul modificarii intervalului de inchiriere respectiv 1 mai- 31 
octombrie, cum era initial prevazut in contract, in perioada 01 aprilie – 30 
noiembrie 2020, 2021, intrucat in perioada anului 2019, activitatea a fost 
inceputa mai tarziu datorita necesitatii parcurgerii procedurilor de licitatie 
totodata va rog respectuos ca dupa expirarea perioadei de inchiriere, sa-mi 
aprobati prelungirea contractului cu inca 5 ani, respectiv 2022 – 2026. Atasez 
prezentei cereri copie contract de inchiriere.” 

Consiliul Local a luat act de prezenta cerere. 

Doamna presedinte de sedinta declara inchisa sedinta de astazi, drept pentru care am 
incheiat prezentul proces- verbal.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETAR GENERAL, 

          Mihaela STOIAN                                                             Ștefan DOBRIȘ 


