
JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AMARA 

 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 30.03.2020 în ședința ordinară a Consiliului Local Orășenesc Amara la 

care participă un număr de 13 consilieri din 15 consilieri în funcție astfel: 
  

  

Băjenaru Liviu-Cornel  -P                                     Stan Florica Irina-P                                           
Dubălaru Vasile -P                                                Stanciu Victor –P 
Dumitru Lenuța-P                                                  Stoian Mihaela - P 
Munteanu Filofteia -P                                            Șandru Ștefan – P 
Mihai Daniel- Ionuț -P                                          Țintă Nicolae-P 
Nițu Vasile – AM                                                  Grigore Mocăniță Geta-P 
Osacenco Ioan-Marian- P                                      Voicu Gheorghe-P 
Radu Adrian -AM 
  

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Orășenesc Amara se desfășoară on line.  
Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 94 din 24.03.2020. 
Se dă citire ordinii de zi 
Art.1  Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orăşenesc Amara, pentru ziua de 30 
martie 2020, ora 16 : 00 în sala de şedinţe a Consiliului local din incinta Primăriei Oraşului 
Amara având pe ordinea de zi următoarele materiale: 
A. Proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre nr. 40 privind aprobarea completării art. 42 din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului Local Orășenesc Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
2. Proiect de hotărâre nr. 23 privind aprobarea  Regulamentului  de gospodărire a Oraşului 
Amara, precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru 
nerespectarea prevederilor acestuia. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
3. Proiect de hotărâre nr. 36 privind aprobarea modificării   anexei  la Hotărârea Consiliului 
Local Amara  nr. 19 din 29 mai 2002 privind însuşirea de catre Consiliul Local Amara a 
inventarului unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al localităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
4. Proiect de hotărâre nr. 37 privind aprobarea modificării art. 1 alin 1 din Hotărârea Consiliului 
Local Orăşenesc Amara nr.60 din 29 mai 2018 privind aprobarea concesionării terenului 



intravilan în suprafaţă de 800 m.p. situat în strada Stadionului, nr. 14 numiților Stancu Gheorghe 
şi Stancu Norica.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
5. Proiect de hotărâre nr.38 privind aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Hotărârea 
Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.61 din 29 mai 2018 privind aprobarea concesionării 
terenului intravilan în suprafaţă de 800 m.p. situat în strada George Coşbuc, nr. 287 numiților 
Lazăr Dan şi Lazăr Elena-Daniela.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
6. Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului de 
iluminat public din Orașul Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  
7. Proiect de hotărâre nr.41 privind alegerea președintelui de ședință. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 
B. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 
Nota: Votul s-a desfasurat electronic. 

Doamna Președinte de ședință: Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din data de 
30.03.2020. Prezenți 13 consilieri din 15. Lipsesc motivat domnii consilieri Nițu Vasile și Radu 
Adrian. 
Dl Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea 
art. 42 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local și propune votarea 
ordinii de zi cu această modificare. 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru”. 
Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Local din datele: 20.02.2020, 
09.03.2020, 12.03.2020., 17.03.2020, 25.03.2020. 

Procesele verbale au fost votate cu 13 voturi pentru. 
Se trece la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre nr. 23 privind aprobarea  Regulamentului  de gospodărire a 
Oraşului Amara, precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie 
contravenţii pentru nerespectarea prevederilor acestuia. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Dl Dubalaru menționează că a comunicat colegilor punctul dumnealui de vedere, motiv 

pentru care nu poate vota un asemenea proiect. 
Dl Mihai Ionuț îl întreabă pe dl secretar dacă crede că vor primi aviz de legalitate din 

partea Prefecturii. 
Dl Primar menționează că la momentul acesta s-au făcut modificările în conformitate cu 

legistlația în vigoare. 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă ( Dl Dubălaru 

Vasile). 
2. Proiect de hotărâre nr. 36 privind aprobarea modificării   anexei  la Hotărârea 

Consiliului Local Amara  nr. 19 din 29 mai 2002 privind însuşirea de catre Consiliul 
Local Amara a inventarului unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al 
localităţii, cu modificările şi completările ulterioare.   



Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Dl Viceprimar întreabă despre ce terenuri este vorba. 
Dl Primar precizează că sunt 2 modificări la 2 poziții- se aprobă modificarea coloanei 4 

la poziția nr. 187 de la anexa Hotărârii Consiliului Local, care va avea cuprinsul de 880 m. Era 
vorba doar de metraj. Cea de-a doua modificare constă în suprafața de 783 m.p. Coloana 4, 
poziția 439 și poziția nr. 187, în inventar. 
 Dl Dubălaru: Eu am înțeles că e vorba de terenurile pe care o să le discutăm în 
proietele de hotărâri următoare: de la 800 la 811. Deci, aprobăm includerea în invetarul 
domeniului privat, diferențele alea de suprafețe găsite la măsurătoare pentru intabularea în cartea 
funciară, exact la proiectele de hotărâre următoare. 
 Dl Voicu Gheorghe: Comisia de urbanism a anlizat acest proiect de hotărâre. Este 
vorba de cele 2 pozitii, de care a spus dl primar și Dl Dubălaru, poziția nr. 83 și 187. Diferențe de 
la 800 la 811, respectiv de la 800 la 880, și mai avem poziția 239 în aceeași coloană, coloana 4, 
783 în loc de 800 m.p. Exact cum a spus dl Dubălaru cele 2 poziții de 811 și 880 să fie în 
proiectele următoare. Comisia a dat aviz favorabil, și propune spre aprobare. 
 Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre nr. 37 privind aprobarea modificării art. 1 alin 1 din Hotărârea 
Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.60 din 29 mai 2018 privind aprobarea 
concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 800 m.p. situat în strada Stadionului, 
nr. 14 numiților Stancu Gheorghe şi Stancu Norica.  

 Inițiator: Primar Măiţă Ion. 

 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre constă într-o modificare, respectiv de 
la  800 la 880 m.p.  
 Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru. 

4. Proiect de hotărâre nr.38 privind aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Hotărârea 
Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.61 din 29 mai 2018 privind aprobarea 
concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 800 m.p. situat în strada George 
Coşbuc, nr. 287 numiților Lazăr Dan şi Lazăr Elena-Daniela.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion. 
Dl Primar precizează ca acest proiect de hotărâre este asemănător celui precedent, prin 

care se urmărește modificarea de la 800 m.p. la 811 m.p., constatați în urma măsurătorilor. 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului 
de iluminat public din Orașul Amara.  
Inițiator: Primar Măiţă Ion.  

 Dl Primar precizează că în urma notei de control din 13.12.2019, există temei legal, 
astfel încât  se impune acest proiect de hotărâre prin care se urmărește aprobarea indicatorilor 
de performanță ai serviciului de iluminat public din Orașul Amara. De asemenea,dl primar, 
enumeră câteva prevederi: Prevederile art. 3 din Ordonanța Militară, Prevederile art. 1, 
alineatul 2 din legea 51 / 2006 privind Serviciile Comunitare, există obligația de a aproba acești 
indicatori de performanță  ai serviciului de iluminat public Amara, prevăzuți în anexa ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 Dl Mihai Ionuț îl întreabă pe dl primar când va exista un serviciu public de ilulminat 
performant, conform normelor în vigoare, cu personal angajat. 
 Dl Primar  precizează că la momentul acesta se fac toate diligențele posibile ca acest 
serviciu să intre în componența autorității.  
 Dl Dubălaru Vasile întreabă la ce ani se referă acești indicatori prezentați în proiectul 
de hotărâre. 
 Dl Primar face mențiunea că este vorba de anul în curs. 
 Dl Secretar precizează că nici în ordinul de la ANRSC nu este prevăzut, și este evident 
că e vorba despre anul în curs.  
 Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru. 

6. Proiect de hotărâre nr.41 privind alegerea președintelui de ședință. 
Inițiator: Primar Măiţă Ion 

 Dl Băjenaru propune pe dl Osacenco. 
 Dna Dumitru Lenuța propune pe dl Dubălaru. 
 Se supune la vot alegerea președintelui de ședință în persoana domnului Osacenco 
Ioan Marian. 
 În urma votului au fost înregistrate: 11 voturi pentru, și 2 abțineri. 
 
 B. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 
 

1. Subsemnatul Măcelaru Corneliu Lucian, având domiciliul în localitatea Amara, co-
proprietar împreună cu Măcelaru Patricia-Sabina,în calitate de soție, vă rugăm să ne 
aprobați oncesiunea terenului în suprafață de 612 mp situat în proprietatea privată a 
Orașului Amara, conform schiței anexate. Menționăm că am luat la cunoștință restricțiile 
privitoare la zona protejată( interdicție la excavație, construcșie, put forat, etc) și ne 
obligăm să le respectăm întocmai. Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămuriri sau 
detalii suplimentare. 

2. Subsemnata SC Agromar Balotești SRL, cu sediul în orașul Amara, vă rog a-mi aproba 
cererea cu privire la instalarea unui bazin septic pe spațiul verde la adresa de mai sus. 

3. Subsemnatul Chiru Cezar proprietar al imobilului din strada Mirceşti, nr.225, vă rog 
a-mi aproba cumpărarea suprafeței de 166 mp, suprafață aflată în incinta imobilului 
care a rezultat în plus la măsurătoarea cadastrală. 

4. Subsemnata Comsa Alexandra Mădălina, domiciliată în orașul Amara, vă rog să-mi 
aprobați cererea pentru un loc de casă. Deoarece sunt tânără căsătorită și nu am 
posibilitatea de a cumpăra un loc. Locuiesc cu părinții, frații și aștept un copil. VĂ rog 
frumos să-mi aprobați cererea. Vă mulțumesc! 

5. Subsemnatul Toader Ion, solicit cumpărarea apartamentului în care locuim cu adresa 
din Str Nicolae Bălcescu, aflat în acest moment în închiriere conform actului adițional 
nr. 3, atașat la prezenta cerere. Vă mulțumesc! 

6. Subsemnatul Pandele Petrică, domiciliat în orașul Amara, doresc să iau în concesiune 
un loc de casă situat pe strada Motâlva. Vă mulțumesc. 



7. Subsemnata Onel Mariana, director comercial al SC Sym Agro impex SRL, vă rog să-
mi aprobați concesionarea terenului aferent imobilului fostă centrală Termică din zona 
123 Apartamente și terenul din fața acestuia ca și cale de servitute pentru accesul din 
aleea Lacului. Menționez că doresc acest lucru deoarece intenționez să accesez Fonduri 
Europene pentru reabilitarea acesteia. Vă mulțumesc! 

8. Subsemnatul Patrianca Marius Adrian domiciliat în orașul Amara, vă rog respectuos 
să-mi aprobați concesionarea terenului în suprafață de 800 mp situat în strd. Traian, 
tarlaua 59, parcela nr. 5. Menționez că sunt locuitor al orașului Amara, locuiesc 
împreună cu părinții și am în întreținere un copil minor. Vă mulțumesc!  

9. Subscrisa S.C. Joalin S.R.L. cu sediul în Amara, prin prezenta vă rugăm să dispuneți 
aprobarea de a cumpăra terenul în suprafață de 9.800 mp, teren situat în loc. Amara, jud 
Ialomița, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune 03/ 30.03.2011 cu UAT 
Oraș Amara și subscrisa pentru o perioadă de 49 de ani. De asemenea, vă aducem la 
cunoștință faptul că subscrisa dorește să cumpere imobilul teren în suprafața de 9800 
mp, raportat la faptul că în scurt timp vom accesa fonduri europene în vederea 
amenajării și dezvoltării zonei în care este poziționat terenul în suprafață de 9800 m.p. 

10. Subsemnata Zahiu Ionel, vă rog a-mi aproba cererea de un loc de casă. Vă mulțumesc. 
11. Subsemnatul Cosma Aurel Nicușor, domiciliat în orașul Amara, vă rog a-mi aproba un 

loc de casă. Vă mulțumim! 
12. Subsemnata Neacșu Costela Elena, domiciliată în orașul Amara, vă rog a-mi aproba 

cererea pentru un loc de casă. Vă mulțumesc! 
Cererile petenţilor au fost analizate şi repartizate compartimentului de specialitate în 

vederea identificării, verificării şi măsurătorii terenurilor ce fac obiectul cererilor prezentelor 
cereri. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

         PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR GENERAL, 

         Ioan-Marian OSACENCO                                                     Ștefan DOBRIȘ 

 


