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Raportul anual privind starea economică, socială și de
mediu a orașului Amara pe anul 2020

În temeiul art. 155, alin.3, lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de
Urgenta a Guvernului nr.  57 din 03 iulie  2019 și în conformitate  cu Legea nr. 544/2001
privind  liberul  acces  la  informațiile  de  interes  public,  la  începutul  fiecărui  an,  primarul
orașului  Amara prezinta  un raport  anual  privind starea economică,  socială  și  de mediu a
unității administrativ-teritoriale, raport pe care îl aduce la cunoștința publică prin intermediul
paginii oficiale a Orașului Amara www.primariaamara.ro precum si la cunoștința Consiliului
Local Amara.

Raportul  de  față  reprezintă  o  sinteză  a  activităților  desfășurate  de  aparatul  de
specialitate, compartimentele si serviciile publice subordonate.
Obiectivul principal al activităţii pe care o desfăşoară reprezentanţii administraţiei locale, este
obţinerea unor rezultate bune care să sporească bunăstarea oraşului şi confortul locuitorilor
săi.
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1. Date statistice 1

Suprafaţa UAT
Orașul Amara are o suprafaţă administrativă de 6.930 ha, din care, la nivelul anului

2020:
- 6.190 ha teren agricol (arabil 5.893 ha, pașune 125 ha, vii 172 ha),
-    570 ha teren intravilan,
-    170 ha lacul.

Populaţia
Populaţia orașului Amara, după domiciliu, la 1 iulie 2020, era de 7.839 locuitori, dintre

care 3.891 bărbaţi şi 3.948 femei. 
Pe grupe de vârstă, structura populaţiei orașului se prezintă astfel: 

- 1.367 persoane cu vârste între 1 și 18 ani (in scadere fata de 1373 persoane in 2019),
- 5.121 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 ani (in scadere cu 203 persoane fata de
5324 persoane in 2019),
-  1.049 persoane cu vârste cuprinse între 65 și 80 ani (in crestere cu 103 persoane fata de 946
persoane in 2019),
-     302 persoane cu vârste peste 80 ani (in crestere cu 49 persoane fata de 253 persoane in
2019).

Se constată o ușoară scădere a numărului total al populației (cu 57 persoane) precum și o
îmbătrânire a populației (a crescut numărul persoanelor peste 65 ani cu 152 persoane).
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1 Date statistice furnizate de Institutului Naţional de Statistică
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2. Bugetul local. Taxele și impozitele locale. Resurse umane

În anul 2020, Bugetul oraşului Amara a fost aprobat în  temeiul Legii nr. 5 a
bugetului de stat pe anul 2020, prin HCL nr. 22  din  22 februarie 2020,  având o valoare
inițială la venituri de 28.285.000 lei și la cheltuieli de 30.612.000 lei, diferența urmând a
fi  achitată din excedentul anului 2019.

Ulterior   au fost făcute 11   rectificări bugetare, valoarea finală a acestuia, aprobată
prin HCL  nr. 160 din 16 decembrie 2020, ajungând la venituri de 34.289.500 lei și la
cheltuieli de 36.616.500 lei.

Astfel, structura pe tipuri și categorii de venituri ale bugetului local, aferentă anului
2020, se prezintă după cum urmează:

Indicator
Prevederi

Realizat %
inițiale

VENITURI TOTALE, din care: 28,285,000.00 22,669,320.00 80,14

Impozit pe proprietate persoane fizice 
și juridice

2,769,000.00 2,671,998.00 96,50

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 
CAȘTIGURI DIN CAPITAL:

3,107,000.00 3,259,886.00 104,92

Cote si sume defalcate din impozitul 
pe venit 

3,089,000.00 3,245,243.00 105,05

Sume defalcate din TVA 5,218,000.00 6,163,320.00 118,12

Venituri din taxa pe autorizare și 
utilizare bunuri

453,000.00 453,228.00 100,01

Venituri din alte impozite și taxe 
fiscale   

5,000.00 5,363.00 107,26

Venituri nefiscale 840,000.00 738,308.00 87,89

Venituri din capital 0.00 10,335.00 0
Subvenții de la bugetul de stat și alte 
bugete

2,135,000.00 5,396,907.00 252,78

Sume primite de la UE 13,758,000.00 3,969,995.00 28,86

       În bugetul general al orașului Amara, în cadrul ” Sume ce urmează a fi primite, în baza
contractelor  de finanțare  de la  UE,  respectiv  buget  național,  aferente  cadrului  financiar
2014- 2020”, era prevăzută a se încasa și cheltui, suma totală de 13.758.000 lei.
Proiectele aflate în implementare pentru care se previzionau atragerea și utilizarea banilor
respectivi sunt:

1) ”Reablitare  și  modernizare  Grădina  de Vară  Amara,  Județul  Ialomița”,  cod SMIS
119697,

2) ”Dezvoltarea  infrastructurii  de  turism  în  stațiunea  balneoclimatică  Amara  prin
amenajarea Plajei Perla”, cod SMIS 118850,

3) ”Reabilitare zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor”, cod SMIS 118852,
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Conform contului  de  execuție  bugetară  aprobat,  3.969.995 (26,64%) lei  au  fost  atrași  și
cheltuiți pentru cele 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă, din următoarele motive.
a) În cazul ultimelor 2 proiecte mai sus menționate ”Dezvoltarea infrastructurii de turism în

stațiunea  balneoclimatică  Amara  prin  amenajarea  Plajei  Perla”,  cod  SMIS  118850,
respectiv  ”Reabilitare  zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor”, cod SMIS 118852,  în
cursul  anului  2020  a  fost  inițiată  procedura  de  achiziție  publică  simplificată  aferentă
contractului  de proiectare și  execuție,  procedură care a durat aproximativ 5 luni (data
limită  depunere  oferte  13.05.2020  –  27.10.2020  –  deliberare  câștigător)  pentru  plaja
Zorilor, respectiv 6 luni (13.04.2020 data limită depunere oferte 15.10.2020 – deliberare
câștigător) plaja Perla. Astfel că, în octombrie, respectiv noiembrie 2020, au fost semnate
cele 2 contracte de proiectare și execuție, ulterior prestatorul apucându-se de întocmirea
documentației  pentru  obținerea  avizelor,  acordurilor,  autorizațiilor  prevăzute  în
certificatul  de  urbanism.  Semnarea  contractelor  de  proiectare  și  execuție  lucrări  spre
sfârșitul anului 2020 a condus la imposibilitatea decontării sumelor estimate la începutul
anului 2020, acestea urmând a se deconta în sume semnificative în anul 2021, când se
estimează  că vor fi începute lucrările de realizare a investițiilor mai sus menționate.

b) În  cazul proiectului  ”Reabilitare  și  modernizare  Grădina  de  Vară  Amara,  Județul
Ialomița”, cod SMIS 119697, Constructorul SC Cargo Terra SRL, a realizat lucrări  în
perioada  20.02.2020 –  21.10.2020,  conform situațiilor  de  lucrări  înaintate,  în  valoare
totală de  4.595.307,41 lei (exclusiv TVA), din care au fost decontate de la finanțator, și
plătite  2.616.981,69 lei,  nefiind decontată  și  plătită  ultima  situație  de lucrări  nr.  6  în
valoare de 1.978.325,72 lei,  situație  de lucrări  care a fost  achitată  în  martie  2021, ca
urmare a virării sumei de la Minister.

Diferența între lucrările decontate în anul 2020 și valoare totală cheltuită/plătită conform
contului  de  execuție  bugetară  este  de  1.048.932,95  lei,  valoare  ce  cuprinde  cheltuielile
conexe  aferente  implementării  proiectului  în  bune  condiții,  respectiv:  cheltuieli  cu
consultanța,  cheltuieli  asistență  tehnică  proiectant,  cheltuieli  cu  auditul,  cheltuieli  cu
publicitatea. 
În anul 2021, se estimeaza că vor fi finalizate lucrările la Grădina de Vară. De asemenea și
restul cheltuielilor aferente proiectului se estimează a fi realizate în decursul anului 2021.
Aceste sume vor fi prinse în bugetul anului 2021.

Pe capitole de cheltuieli, resursele bugetului local pe anul 2020 au fost consumate, după cum
urmează:

crt.
  Specificație Capitol

cheltuieli
Suma utilizată  % din total

1  Autorităti publice CAP 51  4.292.537 18,39 %
2  Datoria publică si îmnrumuturi CAP 55    119.000   0,51 %
3  Ordine publică si sigurantă CAP 61    484.981   2,08 %
4  Învătământ CAP 65    914.009   4,00 %

5  Sănătate CAP 66  3.541.701 15,17 %
6  Cultură. recreere si religie CAP 67  5.483.198 23,44 %

7  Asistența socială CAP 68  2.048.553   8,77 %
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8  Locuințe, servicii și dezvoltare publică CAP 70  4.005.138  17,16 %

9  Protecția mediului CAP 74  1.682.270   7,20 %
10  Transporturi CAP 84      645.557   2,77 %
11  Turism CAP 87      121.257    0,51%  

TOTAL CHELTUIELI 23.338.201  100,00%

La finele anului 2020 a rezultat,  conform  contului  de execuție,  un excedent  în sumă  de
1.658.350  lei   ce va fi utilizat  în cursul anului 2021, atât  pentru finalizarea lucrărilor de
investiții  începute,  dar  și  pentru  demararea  unor  noi  proiecte  ce  vizează  o  dezvoltare  a
infrastructurii, a serviciilor publice, precum și o îmbunătățire a situației sociale, economice și
cultural-sportive a locuitorilor orașului.

În  anul  2020,  resursele  bugetului  local  au  fost  repartizate  pe  următoarele  categorii  de
cheltuieli:

   

Nr. Categorii de cheltuieli %

1 Cheltuieli de personal 19.16%

2 Cheltuieli cu bunuri si servicii, inclusiv reparatii curente 36.80%
3 Cheltuieli cu asistența 6.45%
4 Alte cheltuieli 3.39%
5 Cheltuieli cu investiții 34.20%

  TOTAL CHELTUIELI 100,00%

19.16%

36.80%

6.45%

3.39%

34.20%

Distribuție cheltuieli anul 2020

1

2

3

4

5
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Prin  Biroul  Impozite  si  taxe,  executare  silită  se  asigura  organizarea  si  coordonarea
activității privind stabilirea, constatarea si colectarea impozitelor si taxelor locale.

Sinteza activității din anul 2020
In ceea ce privește principalele tipuri de venituri fiscale,  în anul 2020 situația se prezintă
astfel:

Denumire creanță
Debit
constituit

Încasări
curente

Grad
colectare

Impozit/taxa cladiri persoane fizice 405.022 345.366 85.27%
Impozit/taxa cladiri persoane juridice 461.048 432.945 93.90%
Impozit/taxa teren intravilan PF 919.750 747.498 81.27%
Impozit/taxa teren intravilan PJ 194.607 184.534 94.82%
Impozit mijloace de transport PF 288.058 209.606 72.77%
Impozit mijloace de transport PJ 76.417 70.574 92.35%
Impozit/taxa teren extravilan PF/PJ 629.950 548.067 87.00%
Venituri din concesiuni si inchirieri PF/PJ 345.379 286.603 82.98%

Dinamica încasărilor, structurată pe principalele tipuri de venituri fiscale în 2020 față de
2019, se prezentă astfel:

Denumire venit/ Încasări totale 2019 2020 %
Impozit clădiri persoane fizice 389,912.00 401,097.00 102,87

Impozit clădiri persoane juridice
  577,793.00 498,631.00

                   
      86,29

Impozit teren intravilan persoane fizice 841,793.00 864,355.00 102.68

Impozit teren intravilan persoane juridice
289,114.00 196,401.00

 
67,93

Impozit teren extravilan 623,193.00 643,085.00 103,19
Taxa mijloace de transport persoane fizice 241,292.00 251,976.00 104,43
Taxa mijloace de transport persoane juridice 87,360.00 114,353.00 130,90

Venituri din concesiuni și închirieri
378,400.00 353,453.00

 
93,40

În anul 2020:
 Au fost înregistrate un număr de 1.279 documente reprezentând declarații fiscale si

radieri ale mijloacelor de transport;
 S-au înregistrat si soluționat un număr  de 112 cereri privind scutirea/reducerea de

impozit;
 Au fost înregistrate un număr de 1.119 procese verbale de contravenție, din care 9 au

fost clasate, 572 achitate și 538 neplătite;
 S-au întocmit si eliberat,  la cererea persoanelor fizice si juridice un număr de 926

certificate fiscale;
 A fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor

fizice  si  juridice  pentru  încasarea  impozitelor  şi  taxelor  neachitate  în  termen  și  a
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creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor
fiscale din cadrul administraţiei publice locale, întocmindu-se astfel un numar de 155
somații  având  ca  obiect  amenzile  contravenționale  neachitate,  9  somatii  si  titluri
executorii având ca obiect neachitarea la termenele scadente a impozitelor si taxelor
locale si s-au înființat un număr de 84 popriri. 

Având in vedere insituirea stării de urgență/alertă pe teritoriul României si evoluția
situației  epidemiologice  determinata  de  raspandirea  virusului  SARS-CoV-2,  precum  si
măsurile  adoptate  prin care se  restrang unele  drepturi  si  libertăți,  executarea  silita  a  fost
suspendata începand cu luna martie 2020, astfel încat numărul de acte de executare silita sunt
cele întocmite de la începutul anului și pana la acea dată.

 S-a  urmărit  organizarea  activităţii  de  constatare,  urmărire  şi  încasare  la  termenele
legale de plată, calculându-se majorări de întârziere;

 A fost  asigurată  colaborarea  cu compartimentul  juridic  al  instituției  prin aplicarea
unitară  a  legislaţiei  referitoare  la  constatarea,  stabilirea,  urmărirea  şi  încasarea
impozitelor şi taxelor locale de la persoanele fizice si juridice;

 S-au soluționat cererile, sesizările şi reclamaţiile cu privire la stabilirea impozitelor şi
taxelor locale de la persoanele fizice si juridice;

 S-au  întocmit  răspunsuri  la  solicitările  executorilor  judecătoreşti  privind  bunurile
mobile și imobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice;

 În  colaborare  cu  compartimentele  Registru  Agricol,  Cadastru  si  Starea  civila  s-a
procedat la identificarea proprietarilor  și a actelor de proprietate pentru parcele de
teren extravilan în vederea intabulării acestora in cartea funciară.

Situația la 31.12.2020 cu privire la personalul  Primăriei Orașului Amara

Nr.
crt.

Denumire serviciu/birou/ compartiment
Nr. posturi
aprobate

Nr. posturi 
ocupate

1 Demnitari/secretar general al UAT 3 3

2 Consilieri Cabinet Primar și Cabinet Viceprimar 3 2

3 Compartiment contabilitate ,salarizare, resurse umane 5 3

4 Compartiment investitii,aprovizionare,achizitii publice 3 2

5 Birou impozite și taxe ,executare silită 8 5

6 Compartiment administrație publică,relații cu publicul, juridic 10 6

7 Compartiment stare civilă 2 2

8 Compartiment registru agricol și cadastru 3 3

9 Compartiment  urbanism și amenajarea teritoriului 3 2

10 Compartiment administrarea domeniului public si privat 2 0

11 Compartiment scriere si monitorizare proiecte 10 5

12 Poliție Locală Amara 8 7

13 Cabinet medical școlar 2 1

14 Bibliotecă,Casa de cultură,Sport 3 3

15 Direcția de asistență socială(inclusiv asistenți personali) 29 28
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16
Compartiment administrativ gospodăresc,  Compartiment 
gestionarea câinilor fără stăpâni

5 4

17 Turism 2 2

18 Centrala fotovoltaică 2 2

  TOTAL 103 80

Nr.
crt.

Denumire Nr. posturi
aprobate

Nr. posturi 
ocupate

1 SGCL AMARA 15 12
2 CLUB SPORTIV AMARA 2 0

3. Compartimentul  investiții, aprovizionare, achiziții publice

Activitatea  compartimentului  investiții,  aprovizionare,  achiziții  publice  se  desfăşoară  în
domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, în vederea atribuirii de
contracte  de furnizare,  de servicii  şi de lucrări.  Procesul de achiziţie  publică reprezintă  o
succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a
acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. Astfel
în  cadrul  compartimentului  se  întocmeşte  documentaţia  necesară demarării  şi  desfăşurării
procedurilor  de achiziţii  publice,  respectiv  se  întocmeşte  dosarul  achiziţiei  publice  pentru
fiecare contract atribuit sau acord –cadru încheiat.
Compartimentului investiții, aprovizionare, achiziții publice este prevăzut în organigrama 3
posturi dintre care 2 sunt ocupate.

Lista achizițiilor directe realizate și a procedurilor aplicate în anul 2020

Nr.
Crt

Data
contract /
factura

Nr. contract /
factura

Procedura
aplicata Contractant

Valoare
contract/ac
hizitie (fara

TVA)
Observatii (Denumire

achizitii)

1 10.01.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.
19081 din
03.12.2019

Achizitie
directa

SC CARGO
TERRA SRL  - 

Prelungire durata contract
avand ca obiect furnizare
piatra sparta  (1.400 tone
piatră spartă de cariera)

pentru reprofilare străzi în
oraşul Amara

2 10.01.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.
19084 din
03.12.2020

Achizitie
directa

SC CARGO
TERRA SRL  

Prelungire durata contract
servicii inchiriere utilaj

reprofilare strazi din oraşul
Amara ( autogreder 200 lei/h
fără TVA şi vibrocompactor

150 lei/h fărăTVA)

3  14.01.2020
Factura nr.

9132 
Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 882.00

Furnizare hartie copiator
pentru "Taxe si impozite"

4 04.02.2020

Contrat nr.
1573 din

04.02.2020
Achizitie
directa

SC CORIS
2000 SRL 12,000.00

Servicii de mediatizare
activitate institutie (1000
lei/luna) in Jurnalul de

Ialomita si Tribuna Ialomitei
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5 04.02.2020

Factura nr.
0162020 din
04.02.2020

Achizitie
directa

SC
OVERLORDS

SRL 3,050.00
Rampa luminoasa  TBD9751

B/B

6 10.02.2020

Contract nr.
1763/128 din
10.02.2020

Achizitie
directa

VISION
GROUP

CONSULTIN
G-

MANAGEME
NT S.R.L. 27,981.00

Servicii de consultanta in
management de proiect

"Actualizarea PUG si a RGU,
oras Amara. Jud. Ialomita"

7 17.02.2020

Act aditional
nr.1 la contract

furnizare
nr.20262 din
24.12.2019

Achizitie
directa

SC ENOLA
AUTO SRL  

Prelungirea duratei de livrare
echipament mobil pentru

desfundat canalizarea

8 18.02.2020

Factura seria
PRI nr. 5910

din 18.02.2020
Achizitie
directa

SC PROF
PRINT SRL 6,650.00

Furnizare materiale
promovare Oras Amara -

Targ de turism

9 24.02.2020

Contract nr.
2544 din

24.02.2020
Achizitie
directa

CHIRITA
VASILE-

DANIEL I.I. 42,000.00
Servicii de conducere
autoturismul institutiei

10 24.02.2020

Factura ILPXF
nr . 4010 din
24.02.2020

Achizitie
directa

PREXIM
SERV SRL 463.66

Componente PC (Sursa
Delux, SSD 480GB)

11 26.02.2020
Factura 00347/

26.02.2020
Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 495.00 Cablu FTP cu sufa

12 26.02.2020

Factura seria
CRG-CT-FF nr.

52732 din
26.02.2020

Achizitie
directa

SC
CORAGEO

SRL 4,563.67
Furnizare hartie A4 si A3

pentru 3 luni

13 03.03.2020

Factura nr.
122293 din
03.03.2020

Achizitie
directa

SC
COPYPREX

SRL 252.10
Tonere TN2421 pt Politia

Locala

14 04.03.2020

Contract nr.
3139 din

04.03.2020
Achizitie
directa

TURVYK
INVESTMEN

T GROUP
SRL 55,000.00

Intocmire DALI pentru
obiectivul Cresterea

eficientei energetice a
Gradinitei cu program

prelungit "Prichndel", Oras
Amara

15 04.03.2020

Contract nr.
3140 din

04.03.2020
Achizitie
directa

TURVYK
INVESTMEN

T GROUP
SRL 65,000.00

Intocmire DALI pentru
obiectivul Cresterea

eficientei energetice a Scolii
George Valsan, Oras Amara

16 06.03.2020

Contract nr.
3417 din

06.03.2020
Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

S.R.L. 15,000.00

Mentenanta sistem de
supraveghere video,

antiefractie si control acces
sediu (1500 lei fară tva/luna)

17 06.03.2020

Contract nr.
3387 din

06.03.2020
Achizitie
directa

ANTENA
IALOMITEA
NA TV SRL 10,000.00

Servicii de promovare pe
portalul

www.agendaialomiteana.ro a
activităților instituției (1000

lei fară tva/ lună)

18 06.03.2020

Contract nr.
3386 din

06.03.2020
Achizitie
directa

SC
DATASYSTE

MS
QUALITY

SRL 18,000.00

Servicii de mentenanță și
asistență informatică (1800

lei fară tva/lună)

10



19 06.03.2020

Contract
nr.3397 din
06.03.2020

Achizitie
directa

SC PREXIM
SERV SRL 4,500.00

Servicii de intreținere si
reparații echipament

informatic (450 lei fară
tva/lună)

20 06.03.2020

Contract
nr.3422 din
06.03.2020

Achizitie
directa

S.C.
COPYPREX

S.R.L. 9,520.00

Intreținere si service
copiatoare (952 lei fară tva/

lună)

21 06.03.2020

 Contract
servicii nr.3437
din 06.03.2020,
Factura fiscala

nr.2823 din
21.05.2020,

Achizitie
directa

SC INSTA
TELL SRL 1,000.00

Servicii de intretinere
echipament telecomunicatii

(100 lei fără tva/luna)

22 09.03.2020

Contract nr.
3526 din

09.03.2020
Achizitie
directa

SC AVD
EXPERT SRL 6,500.00

Servicii SSM si PSI (650 lei
fară tva/lună)

23 09.03.2020

Contract
nr.3503 din
09.03.2020

Achizitie
directa

PFA ENCIU
MIHAITA 10,000.00

Servicii de responsabil mediu
si gestiune deseuri (1000 lei

fara tva fară tva/luna)

24 10.03.2020

Contract nr.
3545 din

10.03.2020
Achizitie
directa

SC BDF
ELECTRO

SRL 30,542.40
Servicii mentenanță iluminat

public

25 12.03.2020

Contract nr
3695 din

12.03.2020
Achizitie
directa

S.C.
INTEGRISOF

T
SOLUTIONS

SRL 13,982.00
Servicii emitere decizii

impunere

26 13.03.2020

Contract nr
3787 din

13.03.2020
Achizitie
directa

STEAK
HOUSE SRL 127,960.00

Servicii Dezinsectie,
Deatizare si Dezinfectie 

27 17.03.2020

Contrct nr
22699/12.03.20

20 //
3903/17.03.202

0
Achizitie
directa

SC ECO
NEUTRALIZ

ARE
GRINDASI

SRL 500.00

Contract servicii neutralizare
deseuri de origine animala

(500 lei taxa anuala, 2,95 lei /
kg si transport 200 lei -
autoutilitara  < 3,5 tone)

28 17.03.2020

Contract nr.
3958 din

17.03.2020
Achizitie
directa

NITESCU I
STEFAN 500.00

Servicii de verificare tehnica
a proiectarii pentru investitia
"Eficientizarea sistemului de

iluminat public al oasului
amar, etapa I"

29 17.03.2020

Contract nr.
3933 din

17.03.2020
Achizitie
directa

SC ECO
CONCRETE

SRL 98,000.00

Contract servicii Manager
proiect Gadina de Vara /
Plaja Perla / Plaja Zorilor
(9800 lei fară tva/ lună)

30 17.03.2020

Contract nr.
3959 din

17.03.2020
Achizitie
directa

P.F.A.
IORDACHE
MARIANA 44,000.00

Servicii Responsabil cadastru
in cadrul Primariei Orasului

Amara (4400 lei fară tva/
lună)

31 18.03.2020

Contract nr.
4020 din

18.03.2020
Achizitie
directa

SPI
CONSTRUCT

S.R.L. 23.180,50

Reparare acoperis Casa de
Cultura Jan Caciula, Oras

Amara

32 18.03.2020

Factura fiscala
seria LUXBZ

nr.430/18.03.20
20

Achizitie
directa

SC
LUXIRIAN
COMPANY

SRL 840,34
Furnizare 1000 buc masca

doua pliuri de hartie

33 19.03.2020 Act aditional nr Achizitie S.C.   Modificare durata contract

11



1 la contractul
nr.

18359/21.11.20
19

directa -
prelungire

termen

INCORSO
CONSULT

SRL

34 20.03.2020

Contract
servicii nr. 4170
din 20.03.2020

Achizitie
directa

ROCONSULT
PROIECT

SRL 50,000.00

Servicii consultanta
management proiect "Manag.
Biodiversitatii prin realizarea
planului de management al

ariei naturale protejate"
(5000 lei fără tva/ lună)

35 24.03.2020

Factura fiscala
nr. 122440 din

24.03.2020
Achizitie
directa

S.C.
COPYPREX

S.R.L. 4,946.00
Componente copiator

SHARP

36 30.03.2020

Contract nr.
4559 din

30.03.2020
Achizitie
directa

S.C.
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA

S.A. 8.358,00
Furnizare 3980 buc flori

ornamentale

37 30.03.2020

Contract nr.
4488 din data
30.03.2020 

Achizitie
directa

S.C. RE
THERM
IMPORT
EXPORT

S.R.L. 4,860.00
Servicii dezinfectie

profilactica in oras Amara

38 30.03.2020

Contract
servicii nr 4488
din 30.03.2020; 

Achizitie
directa

S.C. RE
THERM
IMPORT
EXPORT

S.R.L. 4,860.00
Servicii dezinfectie

profilactica in oras Amara

39 02.04.2020

Act aditional
nr.1 la

contractul
servicii nr 4488
din 30.03.2020 

Achizitie
directa

S.C. RE
THERM
IMPORT
EXPORT

S.R.L.  

Se actualizează art. 4.2. Se
suplimentează valoarea

contractului cu 972 lei fără
TVA

40 03.04.2020

Act aditional
nr.2250 din data
de 03.04.2020 

Achizitie
directa

SC ADWIN
SOFTWARE

SRL 8,000.00
Licență anuală utilizare

Regista 

41 06.04.2020

Contract nr.
4826 din

06.04.2020
Achizitie
directa

P.F.A.
IORDACHE
MARIANA 1,950.00 Intocmire 3 cărți funciare

42 09.04.2020

Contract nr.
5111 din

09.04.2020
Achizitie
directa

S.C. THEO
TECHNIC

SPECIALIST
SRL 1,000.00

Dirigentie de santier pentru
proiectul "Eficientizarea

sistemului de iluminat public
al orasului Amara"

43 10.04.2020

Contract nr.
5131/10.04.202

0
Achizitie
directa

DUMITRASC
U PAUNA -

Cab indiv
psihologie 1,200.00

Servicii de testare
psihologica angajati (20

lei/aviz)

44 14.04.2020

Contract
servicii

nr.5334/14.04.2
020

Achizitie
directa

PFA IOSCA
CATALINA
GEORGETA 45,000.00

Servicii consiliere financiar
contabila (5000 lei fără

tva/luna)

45 15.04.2020

Factura fiscala
seria DJ nr.
7880605 din
15.04.2020

Achizitie
directa

S.C.
NERAMO

DISTRIBUTI
ON SRL 3,990.00

Masca medicala chirurgicala
de unica folosinta cu 3 pliuri

(1000 buc)

46 15.04.2020 DA25485481
Achizitie
directa

S.C. RO
KIMTEC 380.00

Termometru digital de frunte
cu infrarosu (refuzat si

12



S.R.L, returnat)

47 15.04.2020

Factura fiscala
seria ARTF nr.

30275 din
15.04.2020

Achizitie
directa

S.C. ART
SPORT

TOTAL S.R.L. 231.09
Trusa -geanta medicala

medium, complet echipata

48 15.04.2020

Factura fiscala
seria ILAID nr

4517 din
15.04.2020

Achizitie
directa

SC
AGRESIVE

IDEEA
DESIGN SRL 7,890.75

Piese mobilier pentru dotarea
biroul sefului serviciu

contabil, dotarea biroului de
achizitii

49

22.04.2020
Contract nr
5524  din

22.04.2020

Procedura
simplificata

ALMA
GROUP

RESEARCH
SRL

457,684.00

Servicii de promovare și
publicitate pentru proiectul
”Dezvoltarea infrastructurii

de turism in stațiunea
balneoclimaterică Amara prin

amenajarea Plajei Perla”

50 23.04.2020

Factura fiscala
ISS/21669 din

23.04.2020
Achizitie
directa

INTEGRISOF
T SOLUTION

SRL 3,800.00 Modul prescriptibilitate

51 23.04.2020

Contract nr.
5609 din

23.04.2020
Achizitie
directa

S.C.
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA

S.A. 8,820.00
Furnizare 4200 buc flori

ornamentale

52 23.04.2020

Contract nr.
5619 din

23.04.2020
Achizitie
directa

Cabinet
Individual

Expert
Contabil
Cosma
Mihaela 9,300.00

Studiu de oportunitate pt
fundamentarea si stabilirea

solutiilor optime de delegare
a gestiunii pt sistemul de

iluminat public

53 24.04.2020

Factura fiscala
nr.000130 din

24.04.2020
Achizitie
directa

S.C.
MEGASOFT
SYSTEMS

S.R.L. 350.00 Termometru infrarosu

54 24.04.2020

Act aditional
nr.1/1267 din
24.04.2020 la
contractul de

servicii
nr.3695/12.03.2

020
Achizitie
directa

SC
INTEGRISOF

T
SOLUTIONS

SRL 13,592.00
Servicii emitere decizii

impunere

55 28.04.2020

Contract nr.
5852 din

28.04.2020
Achizitie
directa

S.C.
TURVYK

INVESTMEN
T GROUP

SRL 30,000.00

Cerere finantare POR Axa3
"Cresterea eficientei

energetice pt Scoala Generala
George Valsan Oras Amara"

56 28.04.2020

Contract nr.
5853 din

28.04.2020
Achizitie
directa

S.C.
TURVYK

INVESTMEN
T GROUP

SRL 30,000.00

Cerere finantare POR Axa3
"Cresterea eficientei

energetice pt Gradinita cu
Program Prelungit Prichindel

Oras Amara"

57 29.04.2020

Factura nr.
1875/28.04.202

0
Achizitie
directa

S.C.
DARILEXIA
IMPEX SERV

S.R.L. 945.00 Mănuși latex
58 30.04.2020 Contract de

furnizare
4155/20.03.202

Achizitie
directa

SC
GRADINARI
U IMPORT

67,200.00 Furnizare platforme
supraterana cu patru module

(4 buc )si container 1100
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0,      Factura
seria GR-E

nr.33200460
din 30.04.2020 EXPORT SRL L(16 buc)

59 30.04.2020

Factura fiscala
seria DJ, nr.
7880904 din
30.04.2020

Achizitie
directa

S.C.NERAMO
DISTRIBUTI

ON SRL 1,800.00

Masca de protectie
respiratorie KN95/FFP2 fara

supapa (100 buc)

60 30.04.2020

Factura fiscala
seria DED nr.
9400500244

Achizitie
directa

S.C.
DEDEMAN

S.R.L. 2,474.80

Echipamente electrice
necesare funct.activ.

Compartiment adapost caini
Primaria Amara

61 30.04.2020

Contract
servicii nr. 703
din 30.04.2020 

Achizitie
directa

SC ADWIN
SOFTWARE

SRL 2,000.00
Achizitie licenta utilizare

modul E-Guvernare

62 04.05.2020

Factura fiscala
seria FFRBM

nr.40695
Achizitie
directa

SC ROBMET
SRL 5,715.00

Achizitie contor apa rece
corp fonta Woltman clasa B,

PN16, DN65 pt SGCL

63 07.05.2020

Factura fiscala
seria PYN-F  nr

46339 din
07.05.2020

Achizitie
directa

SC POMPE
INSTAL 14,505.00

Achizitie 3 pompe Grundfos
SP 11-11 pt SGCL

64 08.05.2020

Factura fiscala
nr.12405 din
08.05.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 381.93 Achiziție produse curatenie

65 08.05.2020

Factura fiscala
nr.12406 din
08.05.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 4,369.45

Achizitie produse birotica
papetarie

66 11.05.2020

Factura seria
BRA nr.128 din

11.05.2020
Achizitie
directa

SC
BRAISTORE

SRL 4,099.09

Achizitie 1 buc convertizor
de frecventa Toshiba VFS15

4075 PLW1 si 2 buc
traductor de presiune

67 11.05.2020

Factura nr.
2005175 din
11.05.2020

Achizitie
directa

Instit. Nat.de
Cercetare

Dezv.Medico-
Militara

"Cantacuzino" 1,284.47

Raport consultanta
specialitate pt combaterea

antropodelor vect.de boli si
cauzatoare de disconf.

68 12.05.2020

Factura fiscala
seria ITPC20
nr. 00734 din
12.05.2020

Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

S.R.L. 300.00

Achizitie 1 buc HDD 1 TB
7200RPM pt sist

supraveghere centrala
fotovoltaica

69 12.05.2020

Contract
servicii nr.6575
din 12.05.2020

Achizitie
directa CERTSIGN 920.00

Achizitie KIT semnatura
electronica si reinnoire

certificat digital

70 14.05.2020

Contract de
lucrari nr.6689
din 14.05.2020

Achizitie
directa

SC
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA SA 57,385.11

Lucrari reparatii tribuna
stadion

71 15.05.2020

Factura fiscala
seria ROWH

nr.2199022872
40 din

15.05.2020
Achizitie
directa

SC DANTE
INTERNAT

SA 6,050.20

Achizitie 20 buc scaune
ergonomice Kring New

Bokai, PU, Negru

72 15.05.2020

Contract
recertificare
nr.6747 din

Achizitie
directa

SRAC CERT
SRL 8,280.00

Recertificare sistem
management al calitatii

14



15.05.2020

73 18.05.2020

Contract
furnizare nr.

6854 din
18.05.2020

Achizitie
directa

SC
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA SA 8,830.50

Furnizare 4155 buc flori
ornamentale si 7 trandafiri

urcatori

74 19.05.2020

Factura fiscala
seria DED

nr.9400500306
din 19.05.2020

Achizitie
directa

SC
DEDEMAN

SRL 1,107.56
Achizitie 20 buc scaun

Felicia fix negru stofa C11

75 22.05.2020

Contract
servicii nr.7223
din 22.05.20202

Achizitie
directa

SC MIN
CONS SRL 3,700.00

Actualizarea programului de
imbunatatire a eficientei
energetice pt anul 2020

76 25.05.2020

Factura fiscala
seria TELL

nr.2832,
nr.2825 din
25.05.2020

Achizitie
directa

SC INSTA
TELL SRL 430.00 Achizitie telefoane

77 25.05.2020

Factura fiscala
seria SMCH,
nr.60141 din
25.05.2020

Achizitie
directa

SC SMART
CHOICE SRL 570.00

Termometru  Infrarosu
Berrcom JXB-178 - 2 BUC

78 25.05.2020

Factura fiscala
seria DED

nr.9400101527
Achizitie
directa

SC
DEDEMAN

SRL 334.45
Masa Tasha Sonoma dark - 2

buc

79 26.05.2020

Contract
nr.7403 din
26.05.2020

Achizitie
directa

SC TOP
TOPO SRL 650.00

Carte funciara teren
intravilan supraf 321 mp,

situat in str. Libertatii, nr.2B,
tarlaua nr.28, parcela nr.

6061/1/1, Amara

80 26.05.2020

Factura ECT nr.
39254 din
25.05.2020

Achizitie
directa

SC
EUROCONEC

T SRL 2,486.46

Echipamente electrice
necesare refacerii sistemului
de iluminat public in parc,
zona Gradina de Vara si

inlocuit tuburi neon Primaria
Amara

81 26.05.2020

Contract
servicii nr.7416
din 26.05.2020

Achizitie
directa

SC
STRUCTURA

L
ENGINEERIN

G AND
TECHNOLOG

Y SRL 20,100.00
Expertiza tehnica cladire si

studii teren

82 28.05.2020

Factura seria
ITPC20 nr.
00847 din
27.05.2020

Achizitie
directa

SC ITPC
SERVICE

SRL 180.00
Injector POE si priza

telefonica

83 03.06.2020

Contract
nr.7804 din

03.06.2020, FF
VLTEH0513

Achizitie
directa

SC
VILTEHNICA

SRL 3,132.00
Module rafturi metalice

arhiva - 6 buc

84 09.06.2020

FF seria ILPXF
nr. 4111 din
09.06.2020

Achizitie
directa

SC PREXIM
SERV SRL 1,204.97

SURSA PC, SSD 256GB,
ACCES POINT D-LINK

WIRELESS

85 09.06.2020

Contract
servicii nr.8007
din 09.06.2020

Achizitie
directa

SC
MUNICIPAL
CONSTRUCT

SA 500.00

Servicii de consultanta
specialist instalatii electrice

pt receptia investitiei
"Eficientizarea sistemului de

15



iluminat pbl Amara"

86 10.06.2020

Contract
servicii nr 8118
din 10.06.2020

Achizitie
directa

SC TEHNO
STING

COMPANY
SRL 1,200.00

Servicii verificare a unui nr
de 6 hidranti interiori cu care
este dotat  sediul primariei -
verificare pt 4 trimestre (50
lei fara tva /hidrant, 300 lei

fara tva/trimestru)

87 11.06.2020

Contract lucrari
nr. 8177 din
11.06.2020

Achizitie
directa

SC
AGROFERM

A SRL 74,722.29

Lucrari reparatii canalizare,
colector evacuare, racorduri

la  blocurile  J2, J3

88 11.06.2020

Contract
nr.8197 din
11.06.2020

Achizitie
directa

PF ION
LAZAR
ELENA 600.00

Evaluare teren intravilan
supraf 797 mp, str. Mircesti,

nr.226, Amara

89 11.06.2020

Contract
servicii nr. 8220
din 11.06.2020

Achizitie
directa SC JUMP SRL 1,304.20

Servicii intretinere, verificare
sistem de semnalizare și

alertare in caz de incendiu
(326,05 lei fără tva/trimestru)

90 11.06.2020

Act aditional nr.
1 la ctr. nr.
3787 din

13.03.2020
Achizitie
directa

STEAK
HOUSE SRL   Actualizare anexe contract

91 12.06.2020

Contract
servicii nr. 8241
din 12.06.2020

Achizitie
directa

SC
ELECTROMA

GNETICA
SERVICE

SRL 3,400.00

Servicii de mentenanta pt
mentinerea in stare de
functionare operativa a

sirenei electronice si a sirenei
electrice (850 lei fara

tva/trimestru)

92 16.06.2020

FF nr.  ILDTS-
M-12311 din
16.06.2020

Achizitie
directa

SC
DATASYSTE

MS SRL 2,820.00

Body camera VTR8100
Philips+card 16GB+aplicatie

si instruire

93 16.06.2020

Contract
furnizare nr.

8383 din
16.06.2020 

Achizitie
directa

SC
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA SA 12,779.40

Furnizare flori ornamentale
(4198 buc) si petunii si

muscate (1101 buc)

94 22.06.2020

Contract
servicii

certificare nr.
8620 din

22.06.2020
Achizitie
directa

SC
CERTSIGN

SA 95.00
Reinnoire certificat digital

Andrei Alina

95 24.06.2020

FF Seria
ROWH nr.

219903994741
Achizitie
directa

SC DANTE
INTERNATIO

NAL SA 236.97

Achizitie HDD Extern
Seagate Expansion Portable 2

TB 

96 24.06.2020

Contract de
servicii nr. 8827
din 24.06.2020

Achizitie
directa

SC
CONSTAN

CONSTRUCT
SRL 108,500.00

Studiu fezabilitate pt
extinderea retelei de gaze

naturale in oras Amara

97 24.06.2020

Contract de
servicii nr. 8828
din 24.06.2020

Achizitie
directa

SC
CONSTAN

CONSTRUCT
SRL 91,000.00

Studiu fezabilitate pt
extinderea retelei de

alimentare apa si canal

98 25.06.2020

FF Seria
ROWH nr.

219904039494
Achizitie
directa

SC DANTE
INTERNATIO

NAL SA 840.32

Achizitie scaune ergonomice
Kring New Fit Mesh PU

Negru (4 BUC)

99 25.06.2020
FF Seria ECT

nr 39778
Achizitie
directa

SC
EUROCONEC 786.30

Furnizare echipamente
electrice

16



T SRL

100 25.06.2020
FF seria ECT

nr. 39781
Achizitie
directa

SC
EUROCONEC

T SRL 1,086.27
Furnizare echipamente

electrice

101 26.06.2020

Contract
servicii nr. 8979
din 26.06.2020

Achizitie
directa

SC
ENVISTRUC
T CONSULT

SRL 51,500.00

Servicii revizuire/actualizare
DALI, necesara accesarii de
fonduri nerambursabile pt

obiectivul 'Modernizare strazi
etapa II in orasul Amara,

judetul Ialomita'

102 29.06.2020

Contract
servicii nr 9061
din 29.06.2020

Achizitie
directa

SC
GOODSYS

SRL 10,848.70

Servicii mentenanta a
sistemului fotovoltaic din

parcul CEFND Oras Amara
(1084.87 lei fără tva/  lună)

103 01.07.2020

Act aditional nr.
1 din

01.07.2020 la
contract servicii

nr.4826 din
06.04.2020

Achizitie
directa

PFA
IORDACHE
MARIANA  

Modif art 6 al contractului.
Prelungirea termenului de
predare a documentatiilor

104 01.07.2020

Contract nr.
9209 din

01.07.2020
Procedura

simplificata
S.C.VIZUAL

S.R.L.

238,235.00

Servicii de promovare și
publicitate pentru proiectul

”Reabilitare "ZONA 4"
Complex Balnear Plaja

Zorilor”

105 02.07.2020

Act aditional
nr.1/29.06.2020

la ctr. Nr.
149/13.06.2019

Achizitie
directa

E-
DISTRIBUTI

E
DOBROGEA

SA   Modificare termene 

106 06.07.2020

Contract
servicii nr 9407
din 06.07.2020

Achizitie
directa off

line

BRATU
E.GHEORGH

E PFA 10,080.00

Servicii Tehnician veterinar
in cadrul Compartimentului
Gestionarea Cainilor fara

Stapan al Primariei Amara
(1680lei fără tva/luna)

107 06.07.2020
FF nr. 14016

din 06.07.2020
Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 322.72

Furnizare produse
curatenie:dezinfectanti si

prosop fiore

108 06.07.2020
FF nr.14017 din

06.07.2020
Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 159.62

Furnizare produse papetarie
si stampila

109 13.07.2020

Contract nr.
9571 din

08.07.2020
Achizitie
directa 

SC CONT
EXPERT

CONAF SRL 12,000.00
Servicii de audit finaniar

proiect PUG 

110 13.07.2020

Contract
furnizare nr.

9738/13.07.202
0

Achizitie
directa

SC
GOODSYS

SRL 21,848.00

Achizitie sisteme protectie si
deconectare DC pt invertor

fotovoltaic (8 buc) pt
CEFND Amara

111 15.07.2020

Contract
servicii nr. 9839
din 15.07.2020

Achizitie
directa

SODEXO
PASS

ROMANIA
SRL 0.01 Furnizare carduri de vacanta

112 20.07.2020

FF seria ILPXF
nr. 4152 din
20.07.2020

Achizitie
directa

SC PREXIM
SERV SRL 297.19

Furnizare UPS MUSTEK
Line, 800VA, 480W, LED

113 22.07.2020 

FF
SI20DZD00082

9 din
22.07.2020

Achizitie
directa

SC
FITERMAN
DISTRIBUTI

ON SRL 850.00
Furnizare gel antibacterian

Hexisept

17



114 22.07.2020

Contract
servicii

nr.10201 din
22.07.2020

Achizitie
directa

CERTSIGN
SA 590.00

Achizitie 3 Kit-uri semnatura
electronica si reinnoire 1

certificat digital

115 22.07.2020

 Contract
furnizare 10203
din 22.07.2020

Achizitie
directa

SC
HARPLAST

SRL 21,090.00

Furnizare 300 buc pubele
120L, culoare negru,

personalizate prin serigrafiere

116 24.07.2020

FF 65ARW nr.
297783 din
23.07.2020

Achizitie
directa

SC ARROW
INTERNATIO

NAL SRL 6,798.42
Furnizare materiale si
accesorii uz veterinar

117 27.07.2020

FF seria MAR1
nr.1528 din
27.07.2020

Achizitie
directa

SC
MARECOM
IMPEX SRL 1,550.00

Achizitie combinezoane cu
gluga si halate unica folosinta

118 28.07.2020

Contract
prestari servicii
nr. 10442 din
28.07.2020

Achizitie
directa

PFA
IORDACHE
MARIANA 3,950.00

Intocmire documentatii
inscriere in Cartea Funciara

pt 3 supraf teren si 2
apartamente

119 29.07.2020

Contract nr.
10506 din
29.07.2020

Achizitie
directa

SC ANTENA
1 MEDIA SRL 7,500.00

Servicii aparitie in cadrul
emisiunilor televizate Antena

3 Slobozia

120 29.07.2020

Contract
nr.10534 din
29.07.2020

Achizitie
directa

SC SEAP
CONSULT
TRAINING

SRL 21,500.00
Servicii consultanta in

domeniul achizitiilor publice

121 30.07.2020

FF 123101 din
30.07.2020, FF

123113 din
31.07.2020

Achizitie
directa

SC
COPYPREX

SRL 1,008.41
Furnizare componente

copiator SHARP

122 30.07.2020

FF VSITRF nr.
0057277 din
30.07.2020

Achizitie
directa

SC INFO
TRUST SRL 1,200.00

Furnizare manuși latex
nepudrate si masca protecție

3 straturi

123 30.07.2020

 Contract nr.
10608 din
30.07.2020

Achizitie
directa

CERTSIGN
SA 420.00

Kit  semnatura electronica (3
ani)

124 06.08.2020 Contract
servicii nr.
10989 din
06.08.2020

Achizitie
directa

SC TOPO
CONSTRUCT

ION
ENGINEERIN
G&CONSULT

ING SRL

35,650.00 Servicii intocmire
documentatii de intabulare  a

dreptului de proprietate si
suport topografic avizat

OCPI pt 23 strazi, in vederea
obtinerii finantarii pt

proiectul "Extinderea retelei
de alimentare cu apa si

canalizare in Cartier Nou
Oras Amara"

125 10.08.2020

Act aditional
nr.2/07.08.2020

la ctr.
149/13.06.2019

Achizitie
directa

E-
DISTRIBUTI

E
DOBROGEA

SA   Modificare termene 

126 10.08.2020

FF seria CRG-
CT-FF 55733

din 10.08.2020
Achizitie
directa

SC
CORAGEO

SRL 3,547.50
Furnizare hartie copiator A4

canon yellow
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127 11.08.2020

Contract
servicii nr.
11183 din
11.08.2021

Achizitie
directa

SC TOPO
CONSTRUCT

ION
ENGINEERIN
G&CONSULT

ING SRL 11,000.00

Servicii intocmire
documentatii de intabulare  a
dreptului de proprietate pt 20

strazi, in vederea obtinerii
finantarii pt proiectul

'Modernizare strazi etapa II
oras Amara'

128 11.08.2020

Contract nr.
11224 din
11.08.2020

Achizitie
directa

SC NOVA
INSTAL

PREST SRL 10,000.00

Servicii verificare instalatie
electrica Sediu + Dispensar +

Sala de sport

129 19.08.2020

 Contract
furnizare 11590
din 19.08.2020

Achizitie
directa

SC ART
DECOR SRL 47,780.00

Furnizare produse destinate
parcurilor de joaca (transport

1800,00 lei)

130 20.08.2020

FF seria ILPXF
nr. 4203 din
20.08.2020

Achizitie
directa

SC PREXIM
SERV SRL 352.27

Acces point TP-Link wireless
si SWITCH D-Link 8 porturi

131 21.08.2020

Contract nr.
11710 din
21.08.2020

Achizitie
directa

CERTSIGN
SA 95.00

Reinnoire certificat digital
Radu Elena Liliana

132 25.08.2020

FF seria
FA0713, nr.

49591 din data
25.08.2020

Achizitie
directa

SC
DINALUCRI

SRL 7,411.00
Furnizare tonere/cartuse

imprimante

133 28.08.2020

FF seria PRESS
nr. 29062 din

data 28.08.2020
Achizitie
directa

SC OFICIAL
PRESS SRL 386.55

Publicare anunt concurs
personal contractual, in MO,

Ziar national, posturi.gov

134 01.09.2020

Contract Nr.
12275 din
01.09.2020

Achizitie
directa

Asocierea SC
SPES

CONSULTIN
G SRL(lider

asociere) si SC
CREATIV
CONSULT

SRL (asociat) 60,000.00

Servicii de consultanta in
vederea obtinerii finantarii de
la MLPDA prin CNI privind
proiectul "Modernizare strazi

Amara, judetul Ialomita"

135 01.09.2020

Act ad nr 1 la
ctr 4170 din

20.03

Achizitie
directa -

modificare
contract

ROCONSULT
PROIECT

SRL  

Modificare contract +
introducere confidentialitate

GDPR

136 02.09.2020

FF seria
CONTE-15453
din 02.09.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 4,628.28 Produse birotica papetarie 

137 02.09.2020 FF seria
CONTE-15454
din 02.09.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL

161.34 Furnizare butucuri yala

138 02.09.2020

FF seria
CONTE-15455
din 02.09.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 478.99 Furnizare produse curatenie

139 02.09.2020

FF seria
CONTE-15456
din 02.09.2020

Achizitie
directa

SC CONTE
IMPEX SRL 221.01

Furnizare produse birotica
papetarie pt sectiile de votare 

140 03.09.2020

Contract nr.
12415 din
03.09.2020

Achizitie
directa

Asocierea SC
SPES

CONSULTIN
G SRL(lider

asociere) si SC
CREATIV
CONSULT

SRL (asociat) 64,000.00

Strategia de Dezvoltare
locala INTEGRATA

perioada 2021-2027, Oras
Amara, judetul Ialomita
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141 08.09.2020
FF seria

EPR/47212
Achizitie
directa

EPRUBETA
FARM SRL 700.00

Furnizare termometru digital
de frunte cu infrarosu (4 buc)

142 08.09.2020
FF nr. 01372

din 08.09.2020
Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 275.00

Furnizare camera
supraveghere Hikvision si

sistem prindere

143 08.09.2020

FF seria ATX-
043352990 din

08.09.2020
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 9,579.28

Furnizare laptop HP, AMD
Ryzen, FULL HD, 8GB,

256GB (6 buc)

144 08.09.2020

Act aditional
nr.1 la contract

servicii
nr.11224 din
11.08.2020

Achizitie
directa

NOVA
INSTAL

PREST SRL  
Prelungirea duratei

termenului de executie

145 11.09.2020

Contract nr
12914 din
11.09.2020

Achizitie
directa

ALL
CONSTRUCT

SUD SRL 83,994.35

Lucrari reprofilare strazi
(scarificare, reprofilare,

aşternere piatră, compactare
şi transport piatră 0-63 pe o
lungime totală a străzilor de

2165 m) ca urmare a
lucrarilor realizate pentru

canalizare din Oraşul
Amara : str. Aurel Pană, str.

I.L. Caragiale Nord, str.
Victoriei Nord, str. Traian,

str. Mircea cel Bătrân (Nord),
str. Decebal Nord

146 16.09.2020
FF seria ATX-

043682262
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 3,193.09

Furnizare laptop Asus, AMD
Ryzen, Full HD, 8GB,

256GB (2 buc)

147 16.09.2020

FF seria ATX-
043677860 din

16.09.2020
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 5,139.50
Furnizare set masti medicale

(220 seturi /11.000 buc)

148 18.09.2020

FF CONTE
15939 din
18.09.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 117.62

Furnizare ecusoane, lanturi
ecusoane, mapa
corespondenta

149 18.09.2020

FF CONTE-
15940 din
18.09.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 453.84

Furnizare achizitie role hartie
(necesar Sc George Valsan)

150 18.09.2020 Contract lucrari
nr. 13295 din
18.09.2020

Achizitie
directa

SC ALL
CONSTRUCT

SRL

80,291.45 Lucrari de reparare a
lucrarilor realizate in cadrul
proiectului "Reabilitarea si

modernizarea
infrastructuriide drumuri in

Statiunea Amara"

151 24.09.2020

FF seria NVFT
nr. 67644 din
24.09.2020

Achizitie
directa

SC NOVA FIT
2000 SRL 390.00 Furnizare mănuși NITRIL 

152 24.09.2020

FF seria ILPXF
nr.4221 din
24.09.2020

Achizitie
directa

PREXIM
SERV SRL 960.90

Furnizare componente PC
(SSD Kingston, Srsa delux

500)

153 24.09.2020

FF
SI20DZD00146

7 din data
24.09.2020

Achizitie
directa

FITERMAN
DISTRIBUTI

ON SRL 1,000.00
Furnizare gel antibacterian
1L - 25 buc (HEXISEPT )

154 24.09.2020

FF CONTE
16101 din
24.09.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 573.22

Furnizare Sanytol si prosop
rola
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155 25.09.2020

Act aditional
nr.2 la Ctr.

Servicii nr.3787
din 13.03.2020

Achizitie
directa

STEAK
HOUSE SRL   Detaliere servicii

156 28.09.2020

Contract
prestari servicii

nr.24490 din
28.09.2020

Achizitie
directa

SC ECO
NEUTRALIZ

ARE
GRINDASI

SRL 200.00

Colectarea si transportul
deseurilor periculoase si

nepericuloase

157 29.09.2020

Factura seria
ECT numar
41236 data
29.09.2020

Achizitie
directa

SC
EUROCONEC

T SRL 907.22

Echipamente electrice
necesare asigurarii

iluminatului stradal,
semnalizarii

hidrantilor/iesirilor din sediul
administrativ si dispensar

158 30.09.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.
Servicii nr.
10989 din
06.08.2020

Achizitie
directa

SC TOPO
CONSTRUCT

ION
ENGINEERIN

G
&CONSULTI

NG SRL  

Modificare durata contract,
prelungire termen predare

documentatie 

159 01.10.2020

Contract
prestari servicii
nr. 13885 din
01.10.2020

Achizitie
directa

CMI DR
MACIUCA

SILVIA 15,000.00

Servicii medicale pentru triaj
epidemiologic

Sc.gen."George Valsan"
Amara (5000 lei fără

tva/luna)

160 01.10.2020

Act aditional
nr.1 la contract

nr. 2544 din
24.02.2020

Achizitie
directa

CHIRITA
VASILE-

DANIEL I.I.   Reziliere contract servicii

161 01.10.2020

Contract nr.
13830 din
01.10.2020

Procedura
simplificata

SC DOLAS
ECOTRADE

SRL 574,670.00

Furnizare dotări pentru
proiectul REABILITARE ȘI

MODERNIZARE
GRĂDINA DE VARĂ
AMARA, JUDEȚUL

IALOMIȚA – lot 1 Mobilier

162 01.10.2020

Contract nr.
13831 din
01.10.2020

Procedura
simplificata

SC DOLAS
ECOTRADE

SRL 7,630.00

Furnizare dotări pentru
proiectul REABILITARE ȘI

MODERNIZARE
GRĂDINA DE VARĂ
AMARA, JUDEȚUL
IALOMIȚA – Lotul 2
Aparate de uz casnic

163 06.10.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.
Servicii nr.
11183 din
11.08.2020

Achizitie
directa

SC TOPO
CONSTRUCT

ION
ENGINEERIN

G
&CONSULTI

NG SRL  

Modificare durata contract,
prelungire termen predare

documentatie 

164 07.10.2020
FF nr.01582 din

07.10.2020
Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 75.00
Furnizare alimentator DVR

12V/3Ah

165 07.10.2020

Act aditional
nr.1 la contract
prestari servicii
nr.10534/134

din 29.07.2020
Achizitie
directa

SC SEAP
CONSULT
TRAINING

SRL  

Modificare " Art.5 Valoare
contract", datorata faptului ca
prestatorul devine platitor de

TVA 
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166 08.10.2020

Act aditional
nr.3/06.10.2020

la ctr.
149/13.06.2020

Achizitie
directa

E-
DISTRIBUTI

E
DOBROGEA

SA   Modificare termene 

167 08.10.2020

FF
SI20DZD00157

9 din data
08.10.2020

Achizitie
directa

FITERMAN
DISTRIBUTI

ON SRL 1,520.00

Furnizare gel antibacterian fl
1L (40L) Hexisept (pt Scoala

Gen "George Valsan"
Amara)

168 09.10.2020

Contract de
furnizare nr.
14299 din
09.10.2020

Achizitie
directa

CEFAIN
CONSTRUCT

SRL 47,400.00
Furnizare pompe

submersibile Flygt NP3153

169 13.10.2020

Ctr. Lucrari nr.
14450 din
13.10.2020

Achizitie
directa

SC
OPERATORU

L DE
SERVICII

COMUNITAR
E AMARA SA 7,184.96

Lucrari demontat/montat si
reparat locuri de joaca

170 13.10.2020

Ctr. Servicii
nr.14467 din
13.10.2020

Achizitie
directa

SC
AGROTYN

SRL 1,222.00
Servicii agricole respectiv

recoltat porumb

171 13.10.2020

FF ILPXF
nr.4247 din
13.10.2020

Achizitie
directa

SC PREXIM
SERV SRL 6,126.79

Furnizare componente PC: 3
buc unitati centrale si 1 buc

acumulator UPS

172 16.10.2020

Act aditional
nr.1 la contract

lucrari nr.
13295 din
18.09.2020

Achizitie
directa

SC ALL
CONSTRUCT

SUD SRL   Prelungire durata contract

173 16.10.2020

Contract
14606/906 din

16.10.2020
Procedura

simplificata
SC ALFA

INVEST SRL 
10,287,365.0

0

Proiectare și execuție lucrări
pentru proiectul

„DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE
TURISM ÎN STAȚIUNEA
BALNEOCLIMATERICĂ

AMARA PRIN
AMENAJAREA PLAJEI

PERLA”
174 20.10.2020 Contract Unic

pt furnizarea
serviciilor de
comunicatii

electronice nr
9019068589 din
data 20.10.2020

  SC RCS&RDS
SA

  Preluare contract D.C.S.
servicii internet institutie si

sistem de supraveghere video
din orasul Amara 

175 21.10.2020

FF Seria
ROWH nr.

219908569134
din 15.10.2020

Achizitie
directa

DANTE
INTERNATIO

NAL SA 478.98

Componente PC: 2 buc HDD
extern Seagate Expansion

Portable 2TB 

176 21.10.2020

FF Seria
ROWH nr.

219908643244
din 16.10.2020

Achizitie
directa

DANTE
INTERNATIO

NAL SA 1,081.18

Furnizare componente PC: 2
buc monitor LED VA DELL
21.5", FHD, HDMI si 3 buc

Kit Tastatura +Mouse
Microsoft
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177 22.10.2020

Contract nr.
14885 din
22.10.2020

Procedura
simplificata

CRISMONI
GENERAL
COM SRL 470,500.00

ACHIZIȚIE DE UTILAJ
MULTIFUNCTIONAL

PENTRU ORASUL
AMARA, JUDEȚUL

IALOMIȚA

178 29.10.2020

FF seria NTX
nr.3394 din data

29.10.2020
Achizitie
directa

SC
RUSARTIS

SRL 1,509.00

Furnizare covoare intrare
exterior si interior (3 buc) pt

institutie

179 29.10.2020

Contract nr.
15208 din
29.10.2020

Achizitie
directa

CERTSIGN
SA 840.00

Furnizare Kit  semnatura
electronica primar (3 ani) - 2

buc

180 30.10.2020
FF nr. 702 din

30.10.2020
Achizitie
directa

SC ALL
CONSTRUCT

SUD SRL 5,530.00
Furnizare Nisip inclusiv

transport

181 01.11.2020

FF serie si nr.
ATX-

045570517 din
01.11.2020

Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 2,352.86

Furnizare Laptop ACER
Aspire AMD Ryzen 5 Full
HD, 8GB, SSD 512GB pt
Biblioteca Amara (1 buc)

182 02.11.2020

Act ad. Nr. 2 la
ctr. 11183 din

11.08.2020

Achizitie
directa -

modificare
contract

S.C. TOPO
CONTRUCTI

ON
ENGINEERIN

G 7
CONSULTIN

G SRL  

Modificare art. 6.1 din
contract - termen predare

documentatie cadastru

183 05.11.2020

Contract nr.
15537/492 din

05.11.2020
Procedura

simplificata

Asocierea S.C.
EXPERIENCE
COM S.R.L.
(lider) - S.C.

ARCHITECT
URE DOMUS

DESIGN
S.R.L. – S.C.

ESSOR
INNOVATIO
N S.R.L., prin

Lider de
asociere  S.C.

EXPERIENCE
COM S.R.L.  6,958,864.53

Proiectare și execuție lucrări
pentru proiectul

„REABILITARE ZONA 4
COMPLEX BALNEAR

PLAJA ZORILOR”

184 10.11.2020

FF seria
CONTE-17264
din 10.11.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 350.00 Birotica papetarie

185 11.11.2020 Act aditional nr
2 la contractul

10989 din
06.08.2020

Achizitie
directa -

modificare
contract

S.C. TOPO
CONTRUCTI

ON
ENGINEERIN

G 7
CONSULTIN

G SRL

  Modificare/actualizare art.
contract- valoarea finala fiind

de 33.050 lei

186 12.11.2020

FF serie ATX-
046187327 din

12.11.2020
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 2,609.13

Laptop ASUS, AMD Ryzen,
Full HD, 8GB, SSD 512,
mouse wireless Logitech,

DVD-RW extern

187 16.11.2020

Contract nr
16014 din
16.11.2020

Achizitie
directa

CERTSIGN
SA 95.00

Reinnoire certificat digital -
valabilitate 1 an
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188 17.11.2020

Act aditional
nr.1 la contract
servicii nr. 3545

din data
10.03.2020

Achizitie
directa -

modificare
contract

BDF
ELECTRO

SRL 30,539.50

Lucrari intretinere si reparatii
in reteaua de iluminat public
- actualizare anexa detaliata

contract

189 17.11.2020

Act aditional
nr.3 din

17.11.2020 la
Ctr servicii nr.

3787 data
13.03.2020

Achizitie
directa 

STEAK
HOUSE SRL  

Actualizare Anexa contract si
prelungire durata contract

(153.400,22 lei)

190 20.11.2020

Contract
furnizare nr.
16389 din
20.11.2020

Achizitie
directa 

BDF
ELECTRO

SRL 1,697.70

Furnizare aparat de iluminat
led complet echipat - 6 buc,

pt iluminat public

191 20.11.2020

Contract
servicii nr.
16393 din
20.11.2020

Achizitie
directa 

BDF
ELECTRO

SRL 6,000.00

Servicii de specialitate cu
personal calificat pt montare/
demontare 60 buc ghirlande
luminoase cu PRB pe raza

orasului Amara

192 20.11.2020

Contract de
servicii nr.
16397 din
20.11.2020

Achizitie
directa 

ENVISTRUC
T CONSULT

SRL 29,500.00

Servicii revizuire
DALI+DTAC+PT pt

obiectivul "Modernizare
drum comunal DC53"

193 23.11.2020

FF seria G nr.
1775 din

23.11.2020
Achizitie
directa

TERRA BILD
SRL 1,795.00

Furnizare dispenser cu pedala
pt dezinfectant (5 buc) pt

sectiile de votare

194 25.11.2020

Ctr. Servicii nr.
16611 din
25.11.2020

Achizitie
directa

AGROTYN
SRL 2,749.00

Servicii agricole de arat si
discuit pt supraf de 6.11 ha,
teren apartinand UAT Oras

Amara

195 25.11.2020

FF seria ILPXF
nr. 4320 din
25.11.2020

Achizitie
directa

PREXIM
SERV SRL 2,694.61

Servicii informatice: Innoire
licenta 38 ESET Endpoint

Protection standard 12 luni +
5 licenteESET Endpoint

Protection standard 12 luni

196 27.11.2020

FF seria
ITPC20 nr.
01935 din
27.11.2020

Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 300.00

Furnizare ROUTER TP
LINK WIRELESS 1200

MBPS GIGABIT

197 30.11.2020

FF seria PTR
nr. 1550 din
30.11.2020

Achizitie
directa

PATRIOTUL
SRL 504.00

Furnizare Insigne protocol pt
primar, viceprimar, conslieri

locali

198 03.12.2020
FF seria DED

nr. 9400401082
Achizitie
directa

DEDEMAN
SRL 124.37

Furnizare Robinet electric
Delimano (necesar pt sectia

de votare din incinta Casei de
Cultura Amara)

199 04.12.2020 FF nr.1229 din
04.12.2020

Achizitie
directa

PROFIPACK
SRL

255.00 Furnizare Dezinfectant
multisuprafete (10 buc) si

covor intrare pt dezinfectare
(3 buc) necesare pt sectiile de

votare 

200 04.12.2020
FF seria DED

nr. 9400103388
Achizitie
directa

DEDEMAN
SRL 131.92

Furnizare Robinet electric
Albatros ( pt Centrul de

Vaccinare Amara)

201 04.12.2020

FF CONTE-
17884 din
04.12.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 294.10

Furnizare Hygienium gel
dezinfectant 1L - 5 buc(pt

sectiile de votare_)
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202 04.12.2020

FF seria DED
nr. 9400103389
din 04.12.2020

Achizitie
directa

DEDEMAN
SRL 258.72

Furnizare cablu luminos (100
m) si cablu alimentare cablu

luminos (10 buc)

203 04.12.2020

FF seria ILPXF
nr. 4337 din
04.12.2020

Achizitie
directa

PREXIM
SERV SRL 401.00

Furnizare SSD Samsung 2.5"
Sata3 500Gb

204 10.12.2020

Contract
furnizare nr.

17227/10.12.20
20

Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 1,900.00

Furnizare Extindere sistem
supraveghere video  - 2

camere

205 10.12.2020

Act ad. Nr. 4 la
ctr 149 din
13.06.2019

Achizitie
directa -

prelungire
termen

E-
DISTRIBUTI

E
DOBROGEA

SA
Realizarea
conditiilor 

Să execute si sa finalizeze
"Realizarea conditiilor de
coexistenta a instaslatiilor

EDD cu Regularizare trotuar
Str. Tudor Vladimirescu -
DN2C in oras Amara, jud.

Ialomita"

206 10.12.2020

Factura fiscala
nr ISS-24672

din 10.12.2020
Achizitie
directa

INTEGRISOF
T SOLUTION

SRL 9,610.00

Server si sistem de operare
Windows + servicii migrare

date

207 11.12.2020

Act ad. Nr. 2 la
contractul nr.

13295 din
18.09.2020

Achizitie
directa-

SISTARE
LUCRARI

S.C. ALL
CONSTRUCT

SUD S.R.L.  
Modificare art. 7.1. - Sistare

lucrari 

208 11.12.2020

FF seria ATX
nr. 048110494
din 11.12.2020

Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 235.44

Furnizare Mouse wireless (1
buc) si kit tastatura si mouse

(2 buc)

209 14.12.2020

FF seria ATX
nr. 048269367
din 14.12.2020

Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 670,47
Furnizare Monitor Led  Dell

21.5", FHD (2 buc)

210 15.12.2020

FF seria ILPXF
nr. 4348 din
15.12.2020

Achizitie
directa

PREXIM
SERV SRL 4,100.00

Furnizare unitate centrala - 2
buc

211 15.12.2020

Ctr. de servicii
nr.17533 din
15.12.2020

Achizitie
directa

PIROTOSHO
P SRL 9,500.00

Servicii executie jocuri de
artificii - Contract reziliat pt

prevenire si limitarea
raspandirii Sars-CoV2

212 15.12.2020
FF seria GV nr.

41771
Achizitie
directa

GAMMA
VET SRL 185.00

Furnizare obturatoare ac pt
Adapostul de Caini (5 seturi)

213 15.12.2020

FF seria IL
LAV 0245551
din 15.12.2020

Achizitie
directa

LAVRU
PRODCOM 19,300.41

Furnizare pachete pt copiii
din orasul Amara, cu prilejul

Sarbatorilor de Iarna

214 15.12.2020
Factura fiscala
nr ISS-24678

Achizitie
directa

INTEGRISOF
T SOLUTION

SRL 13,320.00

Modul prescriptibilitate
AvanTax - SNEP si Licente

SQL - 

215 16.12.2020

FF seria PTR
nr. 1553 din
16.12.2020

Achizitie
directa

PATRIOTUL
SRL 605.00

Furnizare felicitare carte
postala A6 - 1100 buc, cu

ocazia sarbatorilor de iarna

216 17.12.2020
Ctr.

294/17.12.2020
Achizitie
directa

SC DoRaMa
PROJECT

SRL 500.00
Contract abonament anual
ziar "Ziarul Independent"

217 17.12.2020 Contract nr.
17744 din
17.12.2020

Achizitie
directa

OYL EXPERT
PAVAJE SRL

168,057.10 Lucrari reprofilare strazi din
oras Amara  (scarificare,

reprofilare, aşternere piatră,
compactare şi transport piatră
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0-63 pe o lungime totală a
străzilor de 2169 m - latime

de 4 m si grosime 10 cm ) din
Oraşul Amara : str. Mihail

Kogălniceanu, str. Titu
Maiorescu Sud, str. Unirii
Sud, str. Victoriei sud, str.

Revoluţiei Nord, str.
Revoluţiei Sud, str. Ion
Creangă Nord, str. Ion

Creangă Sud, str. Mihai
Eminescu Nord, str. Mihai

Eminescu Sud, str. I.L.
Caragiale Sud

218 18.12.2020

FF seria
ITPC20 nr.
02067 data
18.12.2020

Achizitie
directa

ITPC
SERVICE

SRL 612.50

Furnizare cablu FTP cu sufa
pt inlocuire la camera de

supraveghere amplasata la
Cimitirul si platforma de
gunoi din Orasul Amara

219 21.12.2020

 FF seria
ROWH nr.

219912203930
data 21.12.2020

Achizitie
directa

DANTE
INTERNATIO

NAL SA 193.27
Furnizare reportofon pt

sedintele Consiliului Local

220 22.12.2020

FF CONTE-
18396 din
22.12.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 679.83

Furnizare produse curatenie
pt institutie

221 22.12.2020

FF CONTE-
18395 din
22.12.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 4,728.74

Furnizare produse birotica
papetarie pt institutie

222 22.12.2020

FF CONTE-
18400 din
22.12.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 130.22

Furnizare stampila printer pt
urbanism si banda

antiderapanta pt institutie

223 22.12.2020

FF seria CRG-
CT-FF nr.
57918 data
22.12.2020

Achizitie
directa

CORAGEO
SRL 3,249.50

Furnizare hartie copiator A4
(300 topuri), A3 (1 top) pt

institutie

224 22.12.2020

FF seria CRG-
CT-FF nr.
57936 data
23.12.2020

Achizitie
directa

CORAGEO
SRL 940.00

Furnizare rola prosop hartie
150m (100 buc) pt institutie

225 22.12.2020
FF CART 6530
nr. 22.12.2020

Achizitie
directa

CARTO-
PLAST SRL 1,141.14

Furnizare paravan 3 elementi
TM-A 1015 (3 buc) pt

Centrul de Vaccinare din
Amara

226 23.12.2020

FF DED nr.
9400202027 din
data 23.12.2020

Achizitie
directa

SC
DEDEMAN

SRL 3,249.22

Furnizare Materiale/Mobilier
pentru Centrul de Vaccinare

din Amara IL

227 23.12.2020

Act aditional nr.
2 la ctr. 11224
din 11.08.2020

Achizitie
directa -

modificare
contract

SC NOVA
INSTAL

PREST SRL  

Prelungire termen  de
executie si eliberare buletine

PRAM

228 23.12.2020

Contract nr.
4122 din

23.12.2020 //
18159 din
24.12.2020

Achizitie
directa

S.C.
INTEGRISOF

T
SOLUTIONS

SRL 19,500.00 Aplicatia AVANURBIS

229 24.12.2020

FF CONTE-
18519 din
24.12.2020

Achizitie
directa

CONTE
IMPEX SRL 92.10

Furnizare papetarie pt
institutie 
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230 24.12.2020

Contract nr.
18193 din
24.12.2020

Achizitie
directa

P.F.A.
IORDACHE
MARIANA 1,520.00

Intocmire documentaţie
dezmembrare in 4 loturi teren

extravilan, tarla 45/4

231 28.12.2020

FF seria DED
nr. 9400202046
din 28.12.2020

Achizitie
directa

DEDEMAN
SRL 670.59

Furnizare scaun ergonomic (2
buc) pt institutie

232 28.12.2020

FF seria FINFO
nr. 48041 din

data 28.12.2020
Achizitie
directa

INFOCENTE
R SRL 420.17

Furnizare distrugator
documente Fellowes pt

Politia Locala

233 28.12.2020

FF seria
FAO713 nr.
53488 din
28.12.2020

Achizitie
directa

DINALUCRI
SRL 4,226.00

Furnizare tonere/cartuse
imprimante institutie

234 28.12.2020
FF serie 1319

data 28.12.2020
Achizitie
directa

PROFIPACK
SRL 1,060.00

Furnizare produse
dezinfectante si masti

medicale de protectie pt
institutie

235 28.12.2020

FF seria PTR
nr. 1561 data
28.12.2020

Achizitie
directa

PATRIOTUL
SRL 252.00

Furnizare sageata imprimata
autocolant pt Centrul de

Vaccinare din Amara

236 29.12.2020

Contract nr.
18063 din
23.12.2020

Achizitie
directa

OYL EXPERT
PAVAJE SRL 15,445.61

Lucrari reprofilare strada
Mircea cel Batran (Sud) din

oras Amara

237 29.12.2020

FF nr. VNDRT
159004 din
28.12.2020

Achizitie
directa

DIART MP
SRL 1,764.71

Furnizare pat tratament,
bonus taburet (2 buc) pt
Centrul de Vaccinare din

Amara

238 24.12.2020
FF ATX-

049020632
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 131.03

Furnizare prelungitor (4 buc)
pt Centrul de Vaccinare din

Amara

239 28.12.2020
FF ATX-

049184278
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 1,494.87

Furnizare combina frigorifica
Arctic (1 buc)  pt Centrul de

Vaccinare din Amara

240 28.12.2020
FF ATX -
049184280

Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 588.15

Furnizare imprimanta
multifunctionala Epson (1

buc) pt Centrul de Vaccinare
din Amara

241 30.12.2020

FF ATX -
049322107 din

30.12.2020
Achizitie
directa

ALTEX
ROMANIA

SRL 2,016.72

Furnizare Laptop LENOVO
IdeaPad 3 151ML05, Intel

Pentium Full HD, 4GB, SSD
256GB pt Centrul de
Vaccinare din Amara

242 29.12.2020 Act aditional
nr.1 la ctr.

3397/06.03.202
0

Achizitie
directa

SC PREXIM
SRL

  Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

243

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la

ctr.3.422/06.03.
2020

Achizitie
directa

SC
COPYPREX

SRL
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

244

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3959/17.03.202
0

Achizitie
directa

PFA
IORDACHE
MARIANA

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

245

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3.526/09.03.202
0

Achizitie
directa

SC AVD
EXPERT SRL

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020
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246

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3437/06.03.202
0

Achizitie
directa

SC INSTA
TELL SRL

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

247

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3387/06.03.202
0

Achizitie
directa

SC ANTENA
IALOMITEA

NA SRL
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

248

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3417/06.03.202
0

Achizitie
directa

SC ITPC
SERVICE

SRL
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

249

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3386/06.03.202
0

Achizitie
directa

SC DATA
SYSTEMS
QUALITY

SRL

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

250

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

5131/10.04.202
0

Achizitie
directa

CAB. PSI.
DUMITRASC

U PAUNA
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

251

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

5.334/14.04.202
0

Achizitie
directa

PFA IOSCA
CATALINA
GEORGETA

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

252

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

3933/17.03.202
0

Achizitie
directa

SC ECO
CONCRETE

SRL
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.03.2020

253

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

9407/06.07.202
0

Achizitie
directa

PFA BRATU
GHEORGHE

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

254

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

10506/29.07.20
20

Achizitie
directa

SC ANTENA
1 MEDIA SRL

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

255

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.
10534 din
29.07.2020

Achizitie
directa

SC SEAP
CONSULT
TRAINING

SRL

 
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

256

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

13885/01.10.20
20

Achizitie
directa

CMI DR
MACIUCA

SILVIA
 

Prelungire contract pana pe
data de 30.04.2020

257

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

1573/04.02.202
0

Achizitie
directa

CORIS 2000  
Prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

258

29.12.2020

Act aditional
nr.1 la ctr.

8118/10.06.202
0

Achizitie
directa

SC TEHNO
STING

COMPANY
SRL

 
Modificare valoare contract
prelungire contract pana pe

data de 30.04.2020

259 30.12.2020
Contract nr

1225623/18423
din 30.12.2020

Achizitie
directa

BANCA
TRANSILVA

NIA SA
2,422.00

Servicii de acceptare de plati
electronice prin intermediul

Sistemului national electronic
de plata online a taxelor si

impozitelor utilizand cardul
bancar
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4. Compartimentul scriere și monitorizare proiecte

Proiecte cu finanţare nerambursabilă
In anul 2020, au fost semnate 2 contracte de finanțare nerambursabilă:

-  „Managementul biodiversității  prin realizarea planului de management al ariei  naturale
protejate  ROSPA0065  Lacurile  Fundata  Amara”,  contractul  de  finanțare  fiind  semnat  în
09.01.2020;
Valoare totală proiect: 8.359.851,28 lei;
Obiectiv proiect: Realizarea planului de management.
                                   și
- ”Achiziție de utilaj multifuncțional Oraș Amara, județul Ialomița”, contractul de finanțare
fiind semnat în 15.06.2020;
Valoare totală proiect 590.387,00 lei  din care: 300.000,00 lei valoare nerambursabilă de la
ADI Ialomița și 290.387,00 lei contribuția UAT Amara.
Obiectiv proiect: Achiziționarea utilajului multifuncțional cu ajutorul căruia se vor realiza atât
servicii specifice de intervenții în cazul apariției situațiilor de urgență, cât și de gospodărire a
orașului, va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de
vedere  social,  vizând  îmbunătățirea  condițiilor  de  viață  pentru  populație  prin  asigurarea
accesului la serviciile de bază și dezvoltare durabilă.

A.  În  cadrul  Programului  Operațional  Regional  (POR),  Primăria  Orașului  Amara,  în
vederea obținerii de finanțări nerambursabile, în cursul anului 2020 a depus 2 proiecte:

 ”Cresterea eficientei energetice pentru gradinița cu program normal prelungit  
"Prichindel",     oraș  Amara,  jud.  Ialomița  ”-  proiect  depus  pe  POR  2014-2020
( Program Operațional Regional), axa prioritară 3 ” Creșterea eficienței energetice
în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a
celor  care  înregistrează  consumuri  energetice  mari”  –  proiect  depus  in  data
24.07.2020.

Proiectul este în evaluare la finanțator. 
A  trecut  de  etapa  I,  respectiv  verificarea  conformității  administrative  şi  eligibilităţii,  la
momentul acesta aflându-se în etapa II - verificarea tehnică și financiară.
Valoare totală proiect este de 5.072.920,05 lei, împărțiți astfel:

- Contribuția Uniunii Europene și Guvernului României  98% - 4.589.780,41 lei;
- Contribuția UAT Oraș Amara 93.668,99 lei ( cheltuieli eligibile) + 389.470,65
lei (cheltuieli neeligibile);

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in creșterea eficienței energetice a clădirii Gradiniței
cu  program  normal  prelungit  „Prichindel”  din  orașul  Amara,  județul  Ialomița,  prin
implementarea  unui  set  de  măsuri  de  reabilitare  termică  vizând  gestionarea  inteligentă  a
energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului
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1. Obiectiv specific 1: Creșterea numărului cladirilor publice cu o clasificare mai buna a
consumului de energie din orasul Amara prin trecerea de la clasa energetică E la clasa
energetică  A  a  Gradiniței  cu  program  normal  prelungit  „Prichindel”  la  finalul
implementării proiectului.

2. Obiectiv  specific  2:  Reducerea  nivelului  anual  specific  al  gazelor  cu efect  de seră cu
82,73%  față  de  valoarea  înregistrată  la  începutul  implementării  proiectului,  prin
implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

3. Obiectiv specific 3: Reducerea consumului anual de energie primară cu 82,14% față de
valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, prin implementarea măsurilor
specifice de reabilitare termică.

4. Obiectiv  specific  4:  Reducerea  consumului  anual  de  energie  finală  din  surse
neregenerabile  cu  82,14%  față  de  valoarea  înregistrată  la  începutul  implementării
proiectului, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

5. Obiectiv  specific  5:  Reducerea  consumului  anual  specific  de  energie  primară  pentru
încălzire  din  surse  neregenerabile  cu  minim  79.94%  față  de  valoarea  înregistrată  la
începutul implementării proiectului, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare
termică.

6. Obiectiv specific 6: Utilizarea de surse regenerabile de energie prin care sa se realizeze
minim 10% din energia primara dupa implementarea proiectului.
Durata proiectului 34 luni.

 ”Creșterea  eficienței  energetice  pentru școala  "George Vâlsan",  oraș  Amara,  
jud. Ialomița”- proiect depus pe POR 2014-2020 ( Program Operațional Regional),
axa prioritară 3 ” Creșterea eficienței  energetice în clădirile  rezidențiale,  clădirile
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri
energetice mari” – proiect depus in 24.07.2020

Proiectul este în evaluare la finanțator. 
A  trecut  de  etapa  I,  respectiv  verificarea  conformității  administrative  şi  eligibilităţii,  la
momentul acesta aflându-se în etapa II, verificarea tehnică și financiară.
Valoare totală proiect este de 2.568.566,76 lei, impărțiți astfel:

- Contribuția Uniunii Europene și Guvernului României  98% - 2.358.512,69 lei;
- Contribuția UAT Oraș Amara 48.132,92 lei ( cheltuieli eligibile) + 161.921,15
lei (cheltuieli neeligibile).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul  general  al  proiectului  consta  in  creșterea  eficienței  energetice  a  clădirii  Școlii
„George Vâlsan” din orașul Amara, județul Ialomița, prin implementarea unui set de măsuri
de reabilitare termică vizând gestionarea inteligentă a energiei si utilizarea energiei din surse
regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1: Creșterea numărului cladirilor publice cu o clasificare mai buna a

consumului de energie din orasul Amara prin trecerea de la clasa energetică E la clasa
energetică A a Școlii „George Vâlsan” la finalul implementării proiectului.
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2. Obiectiv specific 2: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu
81,90%  față  de  valoarea  înregistrată  la  începutul  implementării  proiectului,  prin
implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

3. Obiectiv specific 3: Reducerea consumului anual de energie primară cu 82,81% față
de  valoarea  înregistrată  la  începutul  implementării  proiectului,  prin  implementarea
măsurilor specifice de reabilitare termică.

4. Obiectiv  specific  4:  Reducerea  consumului  anual  de  energie  finală  din  surse
neregenerabile  cu  82,81% față  de  valoarea  înregistrată  la  începutul  implementării
proiectului, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică.

5. Obiectiv specific 5: Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru
încălzire din surse neregenerabile cu minim 94.32% față de valoarea înregistrată la
începutul  implementării  proiectului,  prin  implementarea  măsurilor  specifice  de
reabilitare termică.

6. Obiectiv  specific  6:  Utilizarea  de  surse  regenerabile  de  energie  prin  care  sa  se
realizeze minim 10% din energia primara dupa implementarea proiectului.
Durata proiectului 34 luni.

B. În  cadrul  PROGRAMUL-lui  NAȚIONAL  DE  CONSTRUCȚII  DE  INTERES
PUBLIC SAU SOCIAL, Primăria orașului Amara, în urma unei solicitări, a fost inclusă pe
lista de sinteză (Etapa I) a Companiei Naționale de Investiții,  urmând ca în cursul anului
2021  să  fie  depusa  documentația/dosarul  aferent  etapei  a  II-a,  respectiv  semnarea
contractului  de  finanțare. Proiectul  ”Modernizare  Străzi  Etapa  II  în  orașul  Amara,
județul Ialomița” vizează modernizarea prin asfaltare a 20 de străzi, cu o lungime totală de
10,817 km.

Străzi incluse în proiect:
 Strada 1 Mai Nord
 Strada 1 Mai Sud
 Strada Mărășești Nord
 Strada Motâlva Nord
 Strada Motâlva Sud
 Strada Oituz Nord
 Strada Aurel Pană
 Strada Bărăganului N+S
 Strada Ciprian Porumbescu Sud
 Strada George Coșbuc Sud
 Strada Independenței Sud
 Strada Ionel Perlea Sud
 Strada Păcii Sud
 Strada Constantin Brâncuși
 Strada Primăverii Nord
 Strada Primăverii Sud
 Strada Dragalina Nord
 Strada Dragalina Sud
 Strada Dimitre Cantemir
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 Strada I.L. Caragiale

In anul 2020, la nivelul UAT Amara s-au aflat în implementare următoarele proiecte:

1. ”Reabilitare și modernizare Grădina de Vară Amara, județul Ialomița”    

În data de 01.10.2020, au fost semnate contractele pentru furnizarea
dotărilor aferente proiectului, în valoare totală
de 582.300,00 lei cu S.C. DOLAS ECOTRADE S.R.L.
Valoare totală proiect: 13.687.521,88 lei.
Contribuția  Uniunii  Europene  +  Contribuția  Guvernului  României
(98%) : 13.356.552,26 lei; Contribuția UAT Amara: 272.582,70 lei (cheltuieli eligibile (2%))
+ 58.386,92 lei (cheltuieli neeligible). 
Obiectivul  general  al  proiectului este  reprezentat  de  dezvoltarea  turismului  în  cadrul
staţiunii  Amara,  prin îmbunătăţirea  infrastructurii  specifice activităţilor  de agrement  şi  de
relaxare existente la nivelul staţiunii.
O.S. 1: Modernizarea și amenajarea Grădinii de Vară Amara, într-o perioadă de 51 de luni de
la semnarea contractului de finanțare; 
Pentru îndeplinirea acestui Obiectiv Specific se vor utiliza următoarele măsuri:
a. Realizarea de lucrări de modernizare a Grădinii de Vară din centrul Stațiunii Amara; 
b. Achiziția de echipamente pentru dotarea clădirilor componente ce vor fi modernizate prin
proiect; 
O.S. 2: Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiției către grupul țintă timp de 8 luni,
în  vederea  menținerii  turiștilor  actuali  și  atragerea  unor  noi  turiști  în  perioada  de
monitorizare. 
Măsura prin intermediul  căreia  va putea fi  realizat  obiectivul  specific  2:  c.  Realizarea de
materiale  de  promovare  a  obiectivului  de  investiții  și  difuzarea  acestora  pe  canale  de
comunicare adaptate grupului țintă;

2. ”Dezvoltarea  infrastructurii  de  turism  in  statiunea  
Balneoclimatica Amara prin amenajarea Plajei Perla” 

În data de 16.10.2020, a fost semnat contractul PT și execuție cu 
S.C. Alfa Invest S.R.L., 
valoare totală contract 10.287.365,00 lei.
A  fost  întocmită  documentația  pentru  obținerea  avizelor/  acordurilor  solicitate  prin
certificatul de urbanism, în vederea obținerii Autorizației de Construire/ demolare.
Valoare totală proiect: 15.057.328,27 lei
Contribuția Uniunii Europene + Contribuția Guvernului României (98%) : 14.581.050,52 lei.
Contribuția  UAT  Amara:  297.572,46  lei  (cheltuieli  eligibile  (2%))  +  178.705,29  lei
(cheltuieli neeligible).
Obiectivul  general  al  proiectului este  reprezentat  de  dezvoltarea  turismului  în  cadrul
staţiunii  Amara,  prin  îmbunătăţirea  infrastructurii  specifice  activităţilor  de  agrement,
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tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii. Obiectivul general se poate îndeplini
prin realizarea realizarea urmatoareor obiective specifice:
Obiectivele specifice ale proiectului
O.S.1. Dezvoltarea infrastructurii  turistice de agrement  şi  relaxare,  prin amenajarea Plajei
Perla, într-o perioada de 33 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri: 
Masura 1 – Modernizarea drumului de acces către obiectivul turistic – Aleea Perla.
Masura 2 – Amenajarea complexului balnear Plaja Perla prin realizarea de: - alei carosabile şi
pietonale, parcări şi platforme pietonale; - clădiri cu diverse funcţiuni: grupuri sanitare, punct
de prin ajutor,  observatoare de păsări,  pavilion recreere;  - terenuri  de sport şi minigolf;  -
amenajarea zonei de expunere la soare (plajă); - amenajarea zonei de picnic; - amenajarea
peisagistică  a  spaţiului  verde;  -  realizarea  unui  sistem de  irigaţii;  -  realizarea  reţelei  de
iluminat stradal;
Masura 3 – Amenajarea  de puncte  de coborâre în  apă prin amplasarea  unor pontoane şi
semnalizarea zonei de îmbăiere prin amplasarea unor geamanduri şi puncte de salvare;
Masura 4 – Amplasarea mobilierului urban;
O.S.2.  Valorificarea  resurselor  turistice  naturale  specifice  statiunii  prin  dezvoltarea
infrastructurii  de  tratament  intr-o  perioada  de  34  de  luni  de  la  semnarea  contractului  de
finantare.  Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri:
Masura 1 – Realizarea de bazine pentru depozitarea nămolului în vederea utilizării acestuia în
scop terapeutic de către turiştii Plajei Perla.
Masura 2 – Realizarea unui bazin destinat persoanelor cu dizabilităţi, în care va fi folosită apa
Lacului Amara în vederea utilizării acestuia în scop terapeutic de către turiştii Plajei Perla. 
O.S.3. Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiţiei către grupul ţintă timp de 8 luni,
în vederea menţinerii turiştilor actuali şi atragerea unor noi turişti în cadrul staţiunii Amara. 
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri: 
Masura 1 – Conceperea şi distribuirea de materiale publicitare;
Masura 2 – Promovarea în mediul online;
Masura 3 – Promovarea prin intermediul entităţilor implicate în dezvoltarea mediului local
sau cu activitate în domeniul turismului;
Masura 4 – Promovarea prin mass media;
Masura 5 - Participarea la evenimente locale şi naţionale;
Masura 6 - Organizarea de campanii de informare;
Masura 7 - Promovare prin Publicitate Outdoor;

3. ”Reabilitare ‚‚Zona 4’’ Complex Balnear Plaja Zorilor”  

În data de 05.11.2020 a fost semnat contractul PT și execuție
cu Asocierea formată din S.C.  Experience  Com S.R.L. (lider)  –
S.C.  Arhitecture  Domus  Design  S.R.L.,  S.C.  Essor  Innovation
S.R.L., valoare totală contract 6.958.864,53 lei.
A  fost   întocmită  documentația  pentru  obținerea  avizelor/  acordurilor  solicitate  prin
certificatul de urbanism, în vederea obținerii Autorizației de Construire/ demolare.
Valoare totală proiect: 10.181.974,61 lei
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Contribuția Uniunii Europene + Contribuția Guvernului României (98%) : 9.516.679,43 lei
Contribuția UAT Amara: 194.217,94 lei (cheltuieli eligibile (2%) + 471.077,24 lei (cheltuieli
neeligible).
Obiectivul  general  al  proiectului este  reprezentat  de  dezvoltarea  turismului  în  cadrul
staţiunii  Amara,  prin  îmbunătăţirea  infrastructurii  specifice  activităţilor  de  agrement,
tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul  specific  1.  Dezvoltarea  infrastructurii  turistice  de  agrement  şi  relaxare,  prin
amenajarea Plajei Zorilor, într-o perioada de 34 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri: 
Masura 1: Amenajarea complexului balnear Plaja Zorilor prin realizarea de: - zona de joaca
pentru copii, dotata cu echipamente de joaca; - zona echipamente sportive pentru persoane cu
dizabilitați; - teren de sport pe nisip; - spatii de odihna și recreere, dotate cu mobilier adecvat;
- amenajarea de spatii verzi cu plante decorative; - amenajarea de alei de promenada și acces
de tip deck; - realizarea unui sistem de iluminat ambiental; - realizarea unui sistem de irigații;
- amplasare de dușuri in aer liber; - realizarea de împrejmuiri,  atât pentru siguranţă cât şi
pentru delimitarea vizuală a unor zone; -  amplasarea de coşuri  de gunoi pentru colectare
selectivă;
Masura 2 – Amenajarea de puncte de coborâre în apă prin amplasarea unor pontoane flotante
de lemn ancorate de mal şi semnalizarea perimetrului de îmbăiere prin amplasarea de balize
şi foișoare pentru operațiuni de salvare. 
Obiectivul  specific  2.  Valorificarea  resurselor  turistice  naturale  specifice  stațiunii  prin
dezvoltarea  infrastructurii  de  tratament  intr-o  perioada  de  34  de  luni  de  la  semnarea
contractului  de  finanțare.  Pentru  atingerea  obiectivului  specific  au  fost  identificate
următoarele măsuri: 
Masura 1 – Realizarea de bazine pentru depozitarea nămolului în vederea utilizării acestuia în
scop terapeutic de către turiştii Plajei Zorilor. 
Obiectivul specific 3. Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiţiei către grupul ţintă
timp de 8 luni, în vederea menţinerii turiştilor actuali şi atragerea unor noi turişti în cadrul
staţiunii Amara. Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri:
Masura 1 – Conceperea şi realizarea de materiale de promovare;
Masura 2 – Promovarea în mediul online;
Masura 3 – Promovarea prin intermediul entităţilor implicate în dezvoltarea mediului local
sau cu activitate în domeniul turismului;
Masura 4 - Promovarea prin mass media;
Masura 5 - Participarea la evenimente locale şi naţionale;
Masura 6 - Organizarea de campanii de informare;
Masura 7 - Promovare prin Publicitate Outdoor.

4. „Canalizare menajeră străzi din orașul Amara, județul Ialomița”

În data de 07.05.2019  a fost semnat contractul  PT și execuție  cu Asocierea formată din
S.C. Agroferma S.R.L. (asociat lider) și S.C. Micoproiect S.R.L. (asociat), valoare totală
contract 1.342.107,41 lei. 
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Conform contractului, pe parcursul anului 2020, s-au efectuat lucrări de execuție la rețeaua de
canalizare pentru colectarea apelor menajere de pe str. Decebal, Mircea cel Bătrân Nord, Ion
Luca Caragiale Nord, Traian și Victoriei Nord, pe o lungime totală de 1865 m.

5.”Eficientizarea sistemului de iluminat public al orașului Amara, Etapa I” 

În anul 2019 a fost încheiat contractul pentru  proiectare și execuție lucrări  nr. 20263 din
24.12.2019,  cu  S.C.  Amiras C&L Impex S.R.L. valoare totală  contract:  449.614,76 lei,
defalcat astfel:

 Proiectare: 15.000 lei
 Execuție lucrări: 434.614,76 lei

Sursa de finanțare: Buget local
În baza  contractului  s-a  realizat  Proiectul  Tehnic aferent  investiției  și  execuția  lucrărilor,
astfel:
a) S-au demontat aparate existente:

- Demontare aparat de iluminat existent fără dispozitiv de fixare  - 632 buc.
b) Lucrări de montare aparate de iluminat proiectate:

- Aparate de iluminat proiectate echipate cu LED70W amplasate pe stâlpi existenți
ai rețelei de distribuție situate pe următoarele străzi: str. Libertății din intersecția cu str. Ana
Ipătescu până la intersecția cu str. Lacului, str. Lacului, str. Ana Ipătescu, str. Prelungirea
Libertății, str .Ionescu Călinești, Zona parc;

- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 70W pe stâlp existent pe
consolp de susținere cu brățări fixare existente – 102 buc;

-  Montare  legătură  de  punere  la  pământ  a  armăturii  metalice  ale  aparatului  de
iluminat, buc= 102;

- Montare legătură la rețeaua pentru aparate de iluminat proiectate – 102 buc;
- Aparate de iluminat proiectate echipate cu LED 70W amplasate pe stâlpi existenți

ai rețelei de distribuție situate pe următoarele  străzi: str. Libertății din intersecția cu str. Ana
Ipătescu până la intersecția cu str. Lacului, str.. Ana Ipătescu, str. Prelungirea Libertății, str.
Ionescu Călinești;

- Montare dispozitiv de fixare pe stâlp a aparatului de iluminat cu LED de putere
70W, nou proiectate (consolă de susținere aparat de iluminat și brățări fixare) pe stâlp – 28
buc,

 Consolă de susținere aparat de iluminar cu LED de putere 70W din țeavă zincată 1
1/2”, L+1.5m – 28 buc;

 Brățară fixare consolă de susținere aparat de iluminar cu LED de 70W nou proiectate,
56 buc;
- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 70W pe stâlp – 28 buc;
- Montare legătură de punere la pământ a armăturii metalice ale aparatului de iluminat
-  28 buc;
- Montare legătură la rețea pentru aparate de iluminat proiectare - 28 buc;
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Aparate de iluminat proiectate echipate cu LED 54W amplasate pe stâlpi existenți ai
rețelei de distribuție situate pe DN2C și str. A.I.Cuza:

- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 54W pe stâlp existent pe
consola de susținere cu brățări fixare existente, 73 buc;

- Montare legătură de punere la pământ a armăturii metalice ale aparatuluide
iluminat, 73 buc;

- Montare legătură la rețea pentru aparate de iluminat proiectate, 73 buc;

Aparate de iluminat proiectate echipate cu LED 36W amplasate pe stâlpi existenți ai
rețelei  de  distribuție  situate  pe  următoarele  străzi:  str.  Motâlvei,  str.  Oituz,  str.
Mărășești,  str.  1 Mai, str. Viilor,  str. Tudor Vladimirescu, str. Nicolae Bălcescu, str.
Ștefan cel Mare, str. Mihai Viteazu, str. Dragalina, str. Băilor și str. Libertății până la
interseția cu str. Ana Ipătescu, str. Stadionului:

- Montare aparat de iluminat stradal cu LED de putere 36W pe stâlp existent pe
consola de susținere cu brățări fixare existente, 457 buc;

- Montare legătură de punere la pământ a armăturii metalice ale aparatului de
iluminat, 457 buc;

- Montare legătură la rețea pentru aparate de iluminat proiectate, 457 buc;

Lucrarea a fost finalizată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor din
15.06.2020.

În  anul  2020,  s-au  demarat  procedurile  administrative  pentru  obiectivele  de  investiții
”Extinderea  rețelei  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  în  Cartierul  Nou,  oraș  Amara” și
”Extinderea rețelei de gaze naturale în oraș Amara”, prin încheierea unor contracte de servicii
pentru întocmirea documentațiilor de intabulare și suport topografic străzi, respectiv pentru
servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru cele doua investiții.

De asemenea, în cursul anului 2020 a fost semnat și contractul pentru elaborarea Strategiei de
Dezvolare Locală 2021-2027.

5. Compartimentul Registru Agricol si Cadastru

 Se ocupă cu ținerea la  zi  a registrelor  agricole  si  înscrierea datelor  în acestea sub
semnătura proprietarilor;

 Aduce la cunoștința secretarului orașului a tuturor greșelilor de înscriere în registrul
agricol pentru rectificarea de catre acesta a erorilor existente;

 Pregătește datele pentru înscrierea în centralizatorul agricol și întocmește dările de
seamă statistice;

 Eliberează adeverințe si certificate ce conțin date din registrul agricol;
 Efectuează  verificarea  existenței   produselor  in  vederea  eliberării  certificatelor  de

producător;
 Eliberează certificate de producător agricol;
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 Efectuează sondaje la gospodăriile populației privind veridicitatea datelor declarate de
către cetațeni;

 Popularizează legislatia privind registrul agricol;
 Inregistrează   actele  de  vânzare  cumpărare,  certificatele  de  moștenitor,  actele  de

donație, sentințelor civile privind proprietatea asupra unor bunuri in vederea evidenței
proprietații bunurilor de pe raza orașului;

 Primește  tabelele  centralizatorare  de  la  asociațiile  agricole  cu  membrii  asociați  si
contractele de arendare pe care le înscrie in registrul agricol ;

 Răspunde cererilor repartizate, în termen legal;

Sinteza activității din anul 2020
În anul 2020 au fost eliberate din Registru Agricol, la cererea cetățenilor, un număr total de
6632 documente, astfel:

 Atestate producător eliberate – 12;
 Certificate de nomenclatură stradală – 450;
 Adeverințe teren – 3500;
 Adeverințe locuitor – 2300;
 Anexa 5,6 - 180;
 Adeverințe subvenție Apia - 190;

Compartimentul Cadastru a efectuat 107 măsurători cadastrale astfel:
 Măsurători pentru delimitarea proprietății -10;
 Eliberare act de proprietate – 21;
 Pentru stabilirea categoriilor de folosință – 42;
 Remăsurarea suprafeței de intravilan și extravilan la cererea cetățenilor -10;
 Cereri de asistare a măsurătorii din partea Tribunalului – 4;
 Măsurători în vederea concesionării – 20.

6. Compartimentul Stare Civila

 Răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi
materiale necesare activităţii de stare civilă;

 Întocmeşte acte de stare civilă, de naştere, căsătorie, deces;
 Păstrează registrele de stare civilă exemplarul I;
 Întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul organelor de stat de pe acte de stare

civilă, de naştere, de căsătorie, deces pentru raza de competență de care dispune;
 Afișează pe pagina de internet a instituției publicațile de căsătorie ;
 Întocmește dosare de divorț administrativ ;
 Întocmeşte dosare de schimbare de nume sau prenume şi le înaintează către SCLEP

Slobozia;
 Întocmeşte  dosare  de  transcriere  a  actelor  de  stare  civilă  naștere,  căsătorie,  deces

încheiate în străinatate  şi le înaintează către  SPCLEP Slobozia pentru verificare și
DJEP pentru aprobare;
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 Trimite menţiuni în termen de 10 zile pentru operaţiunile de stare civilă efectuate la
exemplarul II sau la alte consilii locale;

 Eliberează,  la cerere,  duplicate de certificate de naştere,  căsătorie,  deces și extrase
multilingve de naștere, căsătorie, deces și certificate de divorț;

 Urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă ca urmare a completării lor în termen
de 30 de zile la DJEP Ialomiţa, Serviciul Stare Civilă, pentru arhivare;

 Operarea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă;
 Înaintează acte identitate decedați la fiecare 10 zile la DEP;
 Execută lucrări referitoare la procedura succesorală;
 Asigură conservarea și securitatea registrelor si certificatelor de stare civilă, potrivit

normelor pentru evidență și păstrarea acestora și trimiterea la Arhivelor Naționale a
registrelor de stare civilă dupa trecerea termenului legal de păstrare.

Sinteza activităţii din anul 2020 
Activitatea profesională  în cadrul compartimentului de stare civilă s-a materializat în anul
2020 după cum urmează:

 Acte de naştere - 8  - transcrieri;
 Acte căsătorie – 35 din care 3 căsătorii mixte și 9 căsătorii oficiate în deplasare, mai

puține decăt în 2019 (18), datorita pandemiei (căsătorii amânate tot din acest motiv);
 Acte rectificate - 2;
 Acte de deces – 78, din care  transcrieri - 2;
 Buletine statistice – 123;
 Divorţuri - 2;
 Comunicări de naştere- 8;
 Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesoriale - 83;
 Eliberări de livrete de familie - 37;
 Operaţiuni în Registrul electoral – radiat alegători - 78; 
 Înscriere mențiune divorț pronunțat in străinatate;
 Certificate eliberate:
            - naştere 42;
            - căsătorie 65;
            - deces 105;
 Menţiuni în registrele de stare civilă:

- Exemplarul I – 154;
- Către alte primării - 137;
- Exemplarul II – 155;
- Primite de la alte primării – 56;

7. Compartimentul administrație publică, relații cu publicul, juridic

Compartimentul administrație publică, relații cu publicul, juridic funcționează în subordinea
Secretarului General al orașului Amara.
Secretarul General :
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 Avizează  proiectele  de  hotărâri  și  contrasemnează  pentru  legalitate  dispozițiile
primarului și hotărârile consiliului local;

 Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și
primar, precum și între aceștia și prefect;

 Asigură transparență și comunicarea între autorități, instituțiile publice și persoanele
interesate de hotărîrile consiliului locale, respectiv dispozițiile primarului;

 Asigură  procedurile  de  convocare  a  consiliului  local,  efectuarea  lucrărilor  de
secretariat,  comunicarea  ordinii  de  zi,  intocmirea  procesului  verbal  al  ședințelor
consiliului local,  pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii  consiliului local,  redactarea
hotărârilor consiliului local;

 Alte atribuții prevăzute de lege.
Numărul  de  dispoziții  emise  și  transmise  în  anul  2020  Instituției  Prefectului  –  Județul
Ialomița pentru a fi efectuat controlul de legalitate a fost de 397 dispoziții.
Consiliul  Local  al  orașului  Amara  s-a  întrunit  în  11  ședințe  ordinare  și  13  ședinte
extraordinare.
Numărul de Hotărâri emise, avizate și transmise în anul 2020 către Instituția Prefectului –
Județul Ialomița pentru a fi efectuat controlul de legalitate a fost de 168 hotărâri. 
In decursul anului 2020, au fost înregistrate la Primăria Orașului Amara, un număr de 27
solicitări de informații de interes public. Dintre acestea, 20 solicitări au fost din partea unor
persoane fizice și 7 solicitări din partea unor persoane juridice.
Au fost rezolvate favorabil toate cele 27 solicitări de informații de interes public. În decursul
anului 2020 nu s-au înregistrat  plângeri în instanță în baza Legii  544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public.
Obiectul activității consilierilor juridici: 

 Promovează acţiuni în justiţie  cu aprobarea conducătorului instituţiei şi uzează toate
căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora;

 Asigură asistenţă juridică a Primăriei oraşului Amara în faţa notarilor publici pentru
întocmirea actelor notariale;

 Depune  diligenţele  pentru  executarea  creanţelor  bugetare,  obţinerea  titlurilor
executorii  şi urmăreşte executarea acestora;

 Reprezintă  Consiliul  Local  în  instanţă  şi  se  ocupă  de  toate  aspectele  legale  ale
contractelor încheiate între Consiliul Local şi terţi  pentru realizarea interesului local;

 Asigură asistenţă juridică Consiliului Local Amara;
 Întocmeşte  proiectele  de  contracte  de  închiriere,  concesiune,  arendare,  prestări

servicii, achiziţii publice;

Sinteza activității din anul 2020 a consilierilor juridici:
 Obligația de a face – 1;
 Fond funciar – 4;
 Plângere contravențională – 2;
 Anulare act administrativ – 1;
 Contestații la executare – 0;
 Rezilieri contracte – 3;
 Cereri admitere la masa credala – O;
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 Pretenții – 3;
 Evacuare - 1;
 Actiune in constatare – 1;

Situația dosarelor la sfârșitul anului 2020:
 Dosare înca pe rol – 13 dosare.

Instanțele de judecată la care au fost înregistrate dosarele:
 Judecătoria Slobozia;
 Tribunalul Ialomița;

Situația  contractelor  încheiate  pe  anul  2020   privind  bunurile  domeniului  public  si
privat:

 Contracte de concesiune – 13.

8. Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Compartimentul  Urbanism  și  amenajarea  teritoriului,  autoritatea  de  autorizare  pentru
serviciile de transport local are un număr de 2 posturi inspector urbanism asistent, ocupate. 
Obiectul activității inspectorului de la urbanism:

 Asigura  respectarea  si  realizarea  prevederilor  din  documentațiile  de  urbanism  si
amenajarea teritoriului;

 Verifică documentațiile prezentate in vederea eliberării certificatelor de urbanism si a
autorizațiilor de construire/desființare;

 Intocmește  si  propune  eliberarea  certificatelor  si  autorizațiilor  de
construire/desființare pentru lucrările din competența primăriei;

 Urmărește respectarea protecției mediului, echiparea tehnico-edilitară;
 Fundamentează  sursele  de  finanțare  pentru  toate  lucrările  de  construire,  reparare,

întreținere si modernizare a drumurilor publice de interes local;
 Intocmește planuri pentru situații de urgența și împotriva dezastrelor;
 Elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor PSI;
 Stabilește  măsurile  tehnice,  sanitare  si  organizatorice  de  protecția  muncii,

corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu.

Sinteza activităţii din anul 2020 
În cursul anului 2020, au fost analizate si eliberate:

 Certificate de Urbanism – 123;
 Procese verbale recepție la terminarea lucrărilor – 32;
 Certificate de extindere/edificare a construcțiilor -  29;

Autorizațiile de construire, pe categorii de lucrări, se prezintă astfel:
 Autorizații de construire locuințe – 29;
 Autorizații de construire anexe gospodărești si garaje – 7;
 Autorizații de construire extinderi rețele de gaz metan+branșamente – 6;
 Autorizații de construire extinderi locuința – 3;
 Autorizații de desființare locuințe si anexe – 9;
 Autorizații de construire pentru alte destinații – 10;
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 Racordare la energie electrica – 0;
 Rest de executat locuințe – 7.

9. Direcția de Asistența Socială

Direcția de Asistență Socială Amara este înființată conform H.C.L. Amara 51/22.04.2019 în
conformitate cu art. 1, alin 2 din Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare al direcției
de asistență  socială  organizate  în subordinea consiliilor  locale  ale  municipiilor  și  orașelor
aprobat  prin  H.G.  797/2017 ca  un  compartiment  funcțional  în  aparatul  de  specialitate  al
primarului, fără personalitate juridică.

Prin activitatea desfăşurată, Direcţia de Asistenţă Socială oraș Amara a furnizat în anul 2020
servicii următoarelor categorii de beneficiari: 

Copii şi familie
Informarea şi consilierea părinţilor cu privire la drepturile copiilor lor minori dar şi cu

privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin dumnealor în exercitarea autorităţii părinteşti.
Sprijin  la  întocmirea  documentaţiei  necesare  obţinerii  concediului  de  creştere  a

copilului / stimulentului de inserţie / alocaţiei de stat / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Persoane cu handicap
Informare şi consiliere privind drepturile legale şi modalităţile de accesare a lor.
Identificarea  şi  verificarea  statutului  social  şi  condiţiilor  în  care  persoana cu  nevoi

speciale trăieşte şi întocmirea de anchete sociale pentru prezentarea la comisii sau acordare
drepturi  băneşti,   reevaluare  periodică  a  beneficiarilor  de  indemnizaţie  lunară  şi  asistent
personal, monitorizarea copiilor încadraţi în grad de handicap.

Acordarea drepturilor legale financiare persoanelor încadrate în grad de handicap grav,
beneficiare de asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.

Integrarea  socială  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  reprezintă  un  element  de  maximă
importanţă  pentru  serviciul  public  de  asistenţă  socială,  efortul  bugetar  pentru  achitarea
drepturilor cuvenite fiind reliefat mai jos:

Beneficii şi servicii sociale
Sume cheltuite 2020

 salarii asistenți personali    676.429,0 lei
 indemnizații insoțitor (inclusiv indemnizaţii CO) 1.270.181,0 lei
 transport local           106,5 lei

Preocuparea reprezentanţilor administraţiei publice locale pentru respectarea drepturilor
persoanelor  cu handicap este relevată  de încadrarea de asistenţi  personali  și acordarea de
indemnizaţii lunare.
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Persoane vârstnice
Principalele măsuri întreprinse în anul 2020 cu scopul prevenirii/limitării  riscului de

marginalizare socială şi evitării  abandonului/neglijării  persoanelor vârstnice se regăsesc în
tabelul următor: 

Servicii sociale Nr. beneficiari 

Informare/consiliere vârstnici/aparţinători    150
Ajutoare financiare/materiale 14
Internări în Centre persoane fără adăpost 1
Carduri masa calda OUG 115/2020 98
Ajutoare in starea de urgență și starea de alertă         400
Maști de protecție OUG 78/2020                                 422
TOTAL beneficiari 1085

Beneficii asistenţă socială
Prin intermediul  Direcţiei  de Asistenţă  Socială oraș Amara sunt acordate mai multe

tipuri de beneficii de asistenţă socială, din care unul cu caracter universal (alocaţia de stat),
două selective,  cu testarea veniturilor (alocaţia pentru susţinerea familiei  şi venitul minim
garantat)  şi  două  categoriale  (indemnizaţia  de  creştere  copil  şi  indemnizaţia  de  însoţitor
pentru  persoane  cu  handicap),  majore  ca  volum al  cheltuielilor  şi  număr  de  beneficiari,
prezentate succint mai jos:

Tipul beneficiului Nr.beneficiari
Alocaţie de stat (pentru copii) 58
Indemnizaţie concendiu creştere copil 21
locaţie susţinere familie 40
Venit minim garantat 18
Indemnizaţie însoţitor persoane cu handicap/asistenti 
personali

77/25

Stimulent de inserție 12
Măști de protecție OUG 78/2020 (ASF, VMG; 
Handicap)                

246

Un  tip  distinct  de  beneficiu  social  este  reprezentat  de  ajutorul  pentru  încălzirea
locuinţei,  acordat  doar pe perioada sezonului rece.  Pentru intervalul  ianuarie – decembrie
2020, situaţia acestuia este prezentată succint în tabelul de mai jos:

Categorie beneficiari
Sume

acordate /
sezon (lei)

Nr. beneficiari/lună

Utilizatori gaz metan 1.640 7 familii (20 pers.)
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Utilizatori combustibili solizi (lemne), alţii
decât beneficiarii Venit Minim Garantat

1.116
6 familii (19 pers)

Beneficiarii Venit Minim Garantat      4.524 16 familii (28 pers.)
TOTAL: 29 familii (67 pers.)

10. Serviciul Poliția Locală

Poliția  Locală  Amara  este  o  structură  fără  personalitate  juridică,  în  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului, care are următoarele domenii principale de activitate conform legii
155/2010:

- ordinea și liniștea publică precum și paza bunurilor,
- circulația pe drumurile publice,
- disciplina în construcții și afișajul stradal,
- protecția mediului,
- activitatea comercială,
- evidenta persoanelor,
- alte domenii stabilite prin lege.

În anul 2020, serviciul Poliția Locală a funcționat cu un număr de 7 polițiști locali.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă
poliţiştii  locali  au fost  angrenaţi  în mai  multe  acţiuni  privind asigurarea ordinii  şi  liniştii
publice,  siguranţei  rutiere,  prevenirea  şi  combaterea  încălcării  normelor  legale  privind
curăţenia orașului, de respectare a disciplinei în construcții, respectarea dispoziţiilor legale
privind desfăşurarea comerţului pe raza orașului Amara, respectarea normelor legale privind
afişajul  publicitar,  afişajul  electoral  şi  orice  altă  formă  de  afişaj/reclamă,  precum  şi
respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.

În conformitate cu Ordinul M.A.I. 44/2020 pentru operaționalizarea conducerii poliției locale
de către structurile M.A.I. începând cu data instituirii stării de urgență și ulterior a stării de
alertă instituite prin Decretul 195/2020, polițiștii locali au procedat la verificarea respectării
O.U.G.1/1999 și a Lg.55/2020.
De asemeni:

- au desfășurat activități de intervenție la solicitările sosite prin S.N.U.A.U. 112 și prin
alte mijloace la dispoziția populației în cooperare cu Poliția Orașului Amara și I.J.J,

 - au efectuat verificări la domiciliul persoanelor aflate în carantină și izolare conform
adreselor trimise de către D.S.P. Ialomița.
În anul 2020 s-au aplicat 219 sancţiuni din care 116 avertismente şi 103 amenzi. 
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11. Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare, face  parte  din  serviciile  de  gospodărire
comunală  oferite  populaţiei  şi  reprezintă  un indice  important  în determinarea gradului  de
comfort oferit localităţii.
Operatorul de apă şi canalizare de pe raza orașului Amara este SGCL Amara. 
La  sfarsitul  anului  2020,  conform raportului  depus  de  societate,  în  orașul  Amara  sunt
racordați la serviciul public de alimentare cu apă: 

- 3003 gospodării ale populației,
-   141 agenți economici,
-       8 instituții publice,

și la rețeaua de canalizare: 
- 1564 gospodării ale populației,
-     75 agenți economici,
-       8 instituții publice.

In momentul  de fața,  alimentarea  cu apă a  orașului  Amara este  asigurată  in  totalitate  de
frontul de captare propriu. 
Sistemul de alimentare cu apă este format din: frontul de captare a apei brute alcătuit din 9
foraje, sistemul de aducţiune a apei de la foraje la staţia de tratare a apei (3,7 km), staţia de
tratare a apei, bazinele de înmagazinare a apei tratate, staţie de pompare a apei în reţea, reţea
de distribuţie a apei potabile, 70 hidranţi, vane de sectorizare stradale pentru oprirea apei pe
străzi, branşamente de apă ale populaţiei. 
Statia de tratare a apei brute, este una compacta, cu doua linii de tratare si cu o capacitate de
100 mc/h.
Procesul de tratare este realizat in 7 trepte:
1.  Reactii  secundare  și  coagulare  -  în  care  sunt  injectați  cu ajutorul  pompelor  dozatoare
reactivi specifici (hidroxid de calciu);
2. Floculare - în care sunt injectați cu ajutorul pompelor dozatoare reactivi specifici(clorura
de var);
3. Decantare - se realizeaza separarea apa/impuritati;
4.  Filtrarea  -  eliminarea  oricăror  solide  in  suspensie,  îmbunatațirea  caracteristicilor
organoleptice prin reținerea sau reducerea concentrației poluantilor;
Filtrarea este realizata prin filtre pe pat de nisip cuartos multistrat  și prin filtre pe pat de
carbune active;
5. Dezinfectarea - înlăturarea micro-organismelor nocive din apa, prin injectarea cu ajutorul
unor pompe dozatoare a dezinfectantului (hipolorit de sodiu);
6. Demineralizarea parțiala a apei tratate - se  realizează printr-o instalaţie de osmoză inversă
partiala. 
7. Dedurizarea apei –instalație de dedurizare prin care se reduce duritatea apei de la 24 la 18
grade germane;
Apa tratata este înmagazinata în doua rezervoare din beton, semiîngropate, cu o capacitate de
1000 mc fiecare.
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Distribuirea apei potabile din bazinele de stocare către populatie se realizeaza printr-o statie
pe pompare formata din doua grupuri de pompare.
Sistemul de canalizare este alcătuit  din 36,165 km conducte de colectare a apei uzate, 5
chesoare de pompare a apelor uzate (2-Motalva, 1-Oituz, 1-Marasesti, 1-AI Cuza), staţie de
epurare,  conducte  de  evacuare  a  apelor  uzate  epurate,  emisar  de  vărsare  a  apelor  uzate
epurate,  racorduri la canalizare ale populaţiei.
Pe parcursul anului 2020, s-au mai executat lucrări de racordare la sistemul de canalizare pe
strazile Decebal, Mircea cel Batran, IL Caragiale, Traian, Victoriei (1,865 km).
Sistemul de canalizare are în componenţă două stații de pompare: SP1 pompează o parte din
apele uzate și este dotată cu 2 electropompe având caracteristicile: Q= 30l/s; H= 22,5 mCA;
P= 11kw, pentru fiecare  electropompă,  și  SP2 care  este  dotata cu 3 electropompe având
caracteristicile : Q= 18l/s; H= 32.5 mCA; P=11,2 kw, pentru fiecare electropompa.
Stația de epurare a apelor uzate
Noua stație de epurare a fost proiectată în vederea satisfacerii atât a desideratului tehnologic
de epurare a apelor uzate din localitatea Amara, partea menajeră și partea turistică sezonieră,
cât  și modernizării  stării  tehnice actuale  a operatorului  prin implementarea unui laborator
funcțional în cadrul stației de epurare.

12. Servicii salubritate - SC SERVICII COMUNITARE AMARA SRL
       
Societatea  SERVICII  COMUNITARE  AMARA  SRL,  a  fost  înființată  prin  Hotărârea
Consiliului  Local  Orașenesc  Amara  nr.  63  din  30.05.2019,  cod  unic  de  inregistrare  RO
41293404  din  21.06.2019,  cu  sediul  in  orașul  Amara,  str.  Libertații,  nr.  34,  camera  1,
reprezentata legal prin administrator Nitu Alexandru.
Societatea  are  încheiat  cu  Primăria  Orașului  Amara,  Contract  de  delegare  nr.  16238 din
18.10.2019, aprobat prin HCL nr. 128 din 17.10.2019.
Societatea dispune de un parc auto compus din urmatoarele mijloace de transport :

- ISUZU – autocompactoare an fabricație 2007,
- ISUZU - autocompactoare an fabricație 2007,
- IVECO – transcontainer an fabricație 2008,
- AVIA – autoutilitară an fabricație 2008.

Societatea a obținut toate licențele legale necesare desfașurării in bune condiții a activității de
salubrizare, acestea fiind :

- Licența  pentru  colectarea  separată  a  deșeurilor  municipale,  obținută  în  data  de
19.11.2019;

- Licența  pentru  activitatea  de deszapezire  a  orașului  Amara,  obținuta  în  data  de
19.11.2019;

- Licența  pentru  activitatea  de  măturat  si  stropit  stradal,  obținută  în  data  de
25.08.2020;

- Licențe de transport pentru mașinile din dotare,obținute in data de 20.10.2020;
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- Autorizație de mediu având valabilitate 10 ani si vizata anual, obținuta in data de
20.12.2019.

Numărul de angajați ai societații la data de 31.12.2020 este de 15 persoane.

              Conform raportului depus de societate, numărul de contracte de prestări servicii încheiate
cu persoane fizice la data de 01.01.2020 era de 1.810 iar cu persoane juridice era in număr de
84. Până la data de 31.12.2020, s-au mai încheiat un numar de 413 contracte noi cu persoane
fizice si 8 contracte noi cu persoane juridice, astfel că la sfarșitul anului 2020 erau in total
2223 contracte cu persoane fizice si 92 cu persoane juridice.

  Număr contracte 01.01.2020 31.12.2020
1 Persoane fizice 1810 2223
2 Persoane juridice 84 92
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In anul 2020, societatea a colectat selectiv deșeuri reciclabile în cantitate de 49.10 tone,
după cum urmează :

- Carton                       11,70 tone;
- Peturi                        20,00 tone;
- Sticlă                         17.20 tone;
- Metal                           0.20 tone;

Către societatea VIVANI, în anul 2020, s-a predat cantitatea de 1776,40 tone de deșeuri
menajere si 60,42 tone deșeuri din construcții. Din cantitatea de deșeuri municipale procentul
de atingerea obiectivului de pregatire pentru reutilizare si reciclare  a fost de 2.60%.

La data de 31.12.2020 activitatea economico-financiara se prezenta astfel : 
-  Venituri totale                            1.122  mii lei
-  Cheltuieli totale                         1.067  mii lei
-  Profit net                                        55  mii lei  
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-  Cifra de afaceri                         1.036  mii lei   
-  Furnizori de plata                           81  mii lei
-  Clienți de încasat                           31  mii lei  
La data de 31.12.2019, după 6 luni de activitate, societatea a înregistrat o pierdere de

147 mii  lei, iar la finele anului 2020  a reușit să înregistreze un profit net de 55 mii lei.  

In anul 2020 societatea nu a înregistrat  amenzi,  dobânzi,  majorări,  penalități  și nu a avut
restanțe la bugetul de stat sau la bugetul local.

13.  Servicii  administrare  a  domeniului  public -  SC OPERATORUL  DE
SERVICII COMUNITARE AMARA SA

Societatea OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA SA este înregistrată la
Registrul  Comerțului  nr. J21/305/2021, CUI 30497727 și are sediul in orașul Amara,  str.
Libertații, nr. 34. 
Societatea  are  încheiat  cu  Primăria  Orașului  Amara  un  Contract  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor  de administrare  a  domeniului  public  și  privat  de interes  local  cu nr.  7528 din
13.05.2019.
Pe parcursul anului 2020, conform raportului depus de societate, s-au realizat următoarele
activități:

1.  Lucrări  de  amenajare  si  întreținere  a  zonelor  verzi,  a  parcurilor  și  a  grădinilor
publice:

-  plantare  plante  florale  în  diverse  locații  (parc  balnear,  aliniamente  stradale,
jardiniere, ghivece) – 17.641 buc;

- tăieri de corecție trandafiri – 300 buc;
- cosire repetata mecanica a gazonului în curtea interioara a UAT Amara si biserica

Sf. Nicolae – 20.000 mp;
- tunderea gardurilor vii – 12.500 mp;
2. Lucrări curente de întreținere a spațiilor verzi:
- degajarea terenului de corpuri străine – 330.000 mp;
- încărcat și transportat resturi vegetale – 15,00 t ;
- toaletare arbori – 1458 buc;
- cosirea vegetației cu motocositoarea – 193.500 mp;
- cosirea vegetației cu ceseul atașat la tractor – 149.000 mp;
- vopsit borduri în parcul balnear și orașul Amara – 5 km;
- măturat alei dalate și asfaltate în parcuri si scuaruri – 15.000 mp;
- întreținere si curățat locuri de joaca – 450 mp;
- defrișări spontane împădurite cu tufișuri si arbuști – 20.000 mp;
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- întreținere și curățenie sediu UAT, Dispensarul Uman si Sala de Sport ,,Tudorița
Chidu”;

- activități de ecologizare la Platforma de gunoi.

Primar,
SANDU ALIN SORIN
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