
1  

Stimați amăreni, 

 

Vă aduc la cunoștința că, așa cum prevede Codul administrativ, a fost întocmit și 

publicat pe pagina oficiala a primăriei, ”Raportul anual privind starea economică, socială 

și de mediu a orașului Amara pe anul 2021”. 

 

Acest raport reprezintă o sinteză a activităților desfășurate în anul 2021, de aparatul 

de specialitate, compartimentele din cadrul primăriei și de serviciile/societățile publice 

subordonate. 

Veți regăsi informații despre: 

- bugetul, structura cheltuielilor în anul 2021, impozite și taxe in anul 2021, 

- lista achizițiilor directe și a procedurilor aplicate, 

- proiectele aflate în implementare   

- o sinteză a activității compartimentelor din cadrul primăriei, precum și a societăților 

subordonate Consiliului Local, conform cu situația transmisă de către fiecare societate în 

parte. 

 

Anul 2021 a fost un an dificil pentru toată lumea, atât din punct de vedere sanitar cât și 

economic. 

A fost un an marcat de aceeași luptă grea cu pandemia de COVID19 care și-a pus 

amprenta atât pe viețile noastre, cât și pe activitatea administrativă a orașului Amara. 

A fost un an în care ne-am confruntat cu lipsa resurselor financiare, un an în care am 

identificat foarte multe probleme cu care se confruntă comunitatea, am căutat soluții și am 

demarat o serie de acțiuni și proiecte pentru comunitatea noastră. 

Am încercat cu bani puțini dar cu mai multă muncă, să demarăm acțiuni pentru îmbunătățirea 

calității vieții în orașul nostru. 

 

Sunt conștient că lucrurile se mișcă greu, că mai avem multe de făcut în orașul Amara, 

dar ne dăm toată silința pentru ca dezvoltarea orașului să devină vizibilă de la an la an, iar viața 

cetățenilor să se îmbunătățească. 

Vă asigur de buna mea credință, de întreaga deschidere și disponibilitate pentru a lucra 

împreună pentru un oraș mai frumos, mai curat și mai dezvoltat. 

Primar, 

Alin Sorin Sandu 

 

 

 

 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro  

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 
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mediu a orașului Amara pe anul 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Orașul Amara este amplasată în partea centrală a județului Ialomița între comuna Grivița 

(N), Gheorghe Doja și Perieți (V) și municipiul Slobozia (E și S), având coordonatele 27 20` 

longitudine estică 44 37` latitudine nordica.  

Orașul Amara este străbătut de Soseaua națională DN 2C Slobozia- Buzău, se află la 7 kilometri 

de municipiul Slobozia și la 93 kilometri fața de municipiul Buzău. Fată de capitala țarii – 

București, se afla la 130 kilometri iar fața de municipiul Constanța la 148 kilometri.  

 

Populaţia 

Conform datelor statistice furnizate pe Site-ul Direcției de Statistică Ialomița Populația orașului 

Amara după domiciliu la data de 01 ianuarie 2021 se prezenta astfel: 

 

Nr. crt. Grupă de vârstă 

Număr 

populație/1 

ianuarie 2020 

Număr populație / 1 ianuarie2021 

1 0-4 ani 305 299 

2 5-9 ani 365 331 

3 10-14 ani 452 466 

4 15-19 ani 326 343 

5 20-24 ani 422 413 

6 25-29 ani 476 445 

7 30-34 ani 617 615 

8 35-39 ani 544 526 

9 40-44 ani 693 685 

10 45-49 ani 744 709 

11 50-54 ani 650 743 

12 55-59 ani 431 415 

13 60-64 ani 491 469 

14 65-69 ani 510 501 

15 70-74 ani 301 346 

16 75-79 ani 233 228 

17 80-84 ani 187 178 

18 85 ani și peste 115 126 

  TOTAL 7862 7838 

 

                                                
1 Date statistice furnizate de Institutului Naţional de Statistică 
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Se constată o ușoară scădere a numărului total al populației precum și al copiilor cu vârste 

cuprinse între 0-9 ani. 
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2. Patrimoniu, investiții, impozite și taxe 

 

 

Buget. Impozite și taxe. Resurse umane 
 

În anul 2021, bugetul orașului Amara a fost aprobat în temeiul Legii nr.15 a bugetului de 

stat pe anul 2021, prin HCL nr.53 din 21 APRILIE 2021, având o valoare inițială la venituri de 

47.355.317 lei și la cheltuieli de 49.013.670 lei, diferența urmănd a fi  achitată din excedentul 

anului 2021. 

Ulterior  au fost  făcute 18  rectificări bugetare, valoarea finală a acestuia, aprobată prin 

HCL nr. 160 din 28 decembrie 2021, ajungând la venituri de 49.811.692 lei și la cheltuieli de 

51.470.042  lei. 

Astfel, structura pe tipuri și categorii de venituri ale bugetului local, aferentă anului 2021, 

se prezintă după cum urmează: 

 

Indicator 
Prevederi 

Realizat % 
inițiale 

VENITURI TOTALE, din care: 47,355,317.00 19,791,469.00   41.00 

Impozit pe proprietate persoane fizice 

și juridice 
    2,672,000.00   2,493,279.00    93.31 

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CAȘTIGURI DIN CAPITAL: 
    3,403,600.00   3,434,125.00 100.89 

Sume defalcate din TVA     5,339,000.00   6,167,000.00 115.50 

Venituri din taxa pe autorizare și 

utilizare bunuri 
       445,000.00      503.867.00 113.22 

Venituri din alte impozite și taxe fiscale                5,400.00          5,126.00   94.92 

Venituri nefiscale         709,167.00    1,107,434.00 156.16 

Venituri din capital                     0.00           8,511.00          0 

Subvenții de la bugetul de stat și alte 

bugete 
      3,281,150.00    1,960,123.00    59.74 

Sume primite de la UE    31,500,000.00    4,112,004.00    13.05 

 

        

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 31.500.000 lei. 

Proiectele aflate în implementare pentru care se previzionau atragerea și utilizarea banilor 

respectivi sunt: 

1. ”Reabilitare 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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4. „Actualizarea PUG si a regulamentului general de urbanism, oraș Amara, jud 

Ialomița’’; 

5. “Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița cu program normal prelungit 

”Prichindel “ , oraș  Amara, județul Ialomița” ; 

6. “Creșterea eficienței energetice pentru Școala “George Vâlsan”, oraș Amara, 

județul Ialomița”; 

7. “Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”; 

8. „Modernizare drum comunal (DC53/DE338) în orașul Amara, județul Ialomița - 

 lot 1”; 

Conform contului de execuție bugetară aprobat, 4.112.004 (20.77%) lei au fost atrași și cheltuiți 

pentru  proiectele  cu finanțare nerambursabilă, din următoarele motive. 

a) În cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneoclimatică 

Amara prin amenajarea Plajei Perla” valoarea totală a investiției este 15,057,328.27 lei 

cu TVA. Conform Notificării cu privire la reconcilierea contabilă Nr.1160/ 19.01.2022 

până la data 19.01.2022 suma încasată de la autoritatea de management MLPDA este: 

306.379,42 lei, astfel rămânând rest de 14.750.948,85 lei. Pe parcursul anului 2021 au fost 

obținute avizele, a fost realizat și verificat Proiectul Tehnic. 

b) În cadrul proiectului”Reabilitare zona 4 Complex Balnear Plaja Zorilor” valoarea totală 

a investiției este 10,181,974.61 lei cu TVA. Conform Notificării cu privire la reconcilierea 

contabilă Nr.1160/ 19.01.2022 până la data 19.01.2022 suma încasată de la autoritatea de 

management MLPDA este: 261.340,33 lei, astfel rămânând rest 9.920.634,28 lei. Pe 

parcursul anului 2021 au fost obținute avizele, a fost realizat și verificat Proiectul Tehnic.  

c) În cadrul proiectului”Reabilitare și modernizare Grădina de Vară Amara, Județul 

Ialomița”, cod SMIS 119697 valoarea totală a investiției este 13,687,521.88lei cu TVA. 

Conform Notificării cu privire la reconcilierea contabilă Nr.1160/ 19.01.2022 până la data 

19.01.2022 suma încasată de la autoritatea de management MLPDA este: 9.304.491,74 

lei, astfel rămânând rest 4.383.030,14. Pe parcursul anului 2021 s-au efectuat lucrări 

aferente investiției. 

Diferența între lucrările decontate în anul 2021 și valoare totală cheltuită/plătită conform 

contului de execuție bugetară de 4.690.532.63 lei, cuprinde si cheltuielile conexe aferente 

implementării proiectului în bune condiții, respectiv: cheltuieli cu consultanța, cheltuieli 

asistență tehnică proiectant, cheltuieli cu auditul, cheltuieli cu publicitatea.  

În anul 2022 lucrările la Grădina de Vară vor fi finalizate. De asemenea și restul 

cheltuielilor aferente proiectului se estimează a fi realizate în decursul anului 2022. Aceste 

sume vor fi evidentiate în bugetul anului 2022. 

d) În cadrul proiectelor: “Creșterea eficienței energetice pentru Școala “George Vâlsan” 

Amara, județul Ialomița” și “Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița cu program 

normal prelungit“ Prichindel “ Oraș  Amara, județul Ialomița” nu s-a efectuat momentan 

cerere de plată/ rambursare, aflându-se în stadiul de notificări, respectiv procedură de 

atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare și execuție. 

e) În cadrul “Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, valoarea totală a investiției 

este de 8.359.851,28 lei. Valoarea rambursată de AM – Autoritatea de management este 

de 395.647,05 lei. Contratul de finanțare a fost semnat in data de  09.01.2020. În anul 2021 

au fost semnate contractele și se află în derulare pentru următoarele: pagină web, audit, 
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publicitate, realizare seminarii și este în desfășurare procedura pentru evaluare a ofertelor 

pentru întocmirea planului de management al ariei protejate. 

Pe capitole de cheltuieli, resursele bugetului local pe anul 2021 au fost consumate după 

cum urmează: 

 

 
crt. 

 

Specificație 

 

Capitol cheltuieli 

 

Suma utillizată 

% din 

TOTAL 

1 Autorităti publice CAP 51      4.370.007  22.02 
2 Datoria publică si împrumuturi CAP 55          97.222    0.40 

3 Ordine publică si sigurantă CAP 61         474.181    2.38 

4 Învătământ CAP 65         738.597    3.74 

5 Sănătate CAP 66         876.836    4.42 
6 Cultură, recreere si religie CAP 67      5.737.597  28.91 

7 Asistentă socială CAP68      2.243.083  11.30 

8 Locuinte. servicii și dezvoltare publică CAP 70      3.918.311   19.84 
9 Protectia mediului CAP 74         571.553       2.88 
10 Transnporturi CAP 84         706.518    3.56 

11 Turism CAP 87           109.690       0.55 

T O T A L CHELTUIELI     19.843.595 100.00 

 

La finele anului a rezultat,  conform  contului  de execuție,  un excedent  în sumă de  

1.606.225  lei  ce va fi utilizat în cursul anului 2022, 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 situatiei sociale, economice și 

cultural-sportive a locuitorilor orașului. 

 

În anul 2021, resursele bugetului local au fost repartizate pe următoarele categorii de cheltuieli: 

 

    

Nr. CATEGORII DE CHELTUIELI % 

1 Cheltuieli de personal 27.88% 

2 Cheltuieli cu bunuri si servicii, inclusiv reparatii curente 30.90% 

3 Cheltuieli cu asistența  7.05% 

4 Alte cheltuieli 3.79% 

5 Cheltuieli cu investiții 30.38% 

  TOTAL CHELTUIELI 100,00% 
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Prin compartimentul de administrare fiscală se asigură organizarea și coordonarea activității 

privind stabilirea, constatarea și colectarea impozitelor și taxelor locale. 

În privința încasărilor din venituri proprii, bugetul a fost îndeplinit în proporție de 

94,23%, gradul de realizare a impozitelor pe proprietate fiind 93,31 %. 

Pentru exemplificare, dinamica încasărilor, structurată pe principalele tipuri de venituri 

fiscale în 2021 față de 2020, se prezentă astfel: 

   

Denumire venit/ Încasări totale 2021 2020 % 

Impozit clădiri persoane fizice 315,207.00 401,097.00 78.58% 

Impozit clădiri persoane juridice   345,634.00 498,631.00     69.31% 

Impozit teren intravilan persoane fizice 975,813.00 864,355.00 112.89% 

Impozit teren intravilan persoane juridice 204,844.00 196,401.00 104.29% 

Impozit teren extravilan 583,653.00 643,085.00 90.75% 

Taxa mijloace de transport persoane fizice 288,903.00 251,976.00 114.65% 

Taxa mijloace de transport persoane juridice 116,276.00 114,353.00 101.68% 

Venituri din concesiuni și închirieri 333,320.00 353,453.00 94.30%                              

 

In anul 2021: 

 au fost inregistrate un nr de 1.491 documente reprezentand declaratii fiscale si radieri ale 

mijloacelor de transport; 

 s-au înregistrat și soluționat un nr. de 97 cereri privind scutirea/reducerea de impozit; 

 au fost inregistrate un nr. de 1.225 procese verbale de contravenție, din care 2 au fost clasate, 

688 achitate, 533 neplatite, 1 returnat, 1 transferat; 

 s-au întocmit și eliberat, la cererea persoanelor fizice și juridice un nr. de 1.338 certificate 

fiscale; 

 a fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice si 

juridice pentru încasarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen și a creanţelor băneşti 

27.88

30.9
7.05

3.79

30.38

Distribuția cheltuielilor anul 2021

Cheltuieli cu personal

cheltuieli cu bunuri si servicii
inclusiv reparatii curente

cheltuieli cu asistenta

alte cheltuieli

cheltuieli investitii
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constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor fiscale din cadrul 

administraţiei publice locale, întocmindu-se astfel un numar de 91 somatii avand ca obiect 

amenzile contraventionale neachitate, 199 somatii si titluri executorii avand ca obiect 

neachitarea la termenele scadente a impozitelor si taxelor locale și s-au înființat un număr de 

69 popriri;  

 au fost efectuate un numar de 25 inspectii fiscale la persoanele fizice si juridice; 

 s-a urmărit organizarea activităţii de constatare, urmărire şi încasare la termenele legale de 

plată, calculându-se majorări de întârziere; 

 a fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al instituţiei prin 

aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale de la persoanele fizice si juridice; 

 s-au soluţionat permanent 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 şi 

imobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice. 

 

 

 Situatia la 31.12.2021 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 3 

3 Administrator public 1 0 

4 Serviciu patrimoniu,investiții 1 0 

5 Compartiment contabilitate, salarizare, resurse umane 4 3 

6 Compartiment investitii, aprovizionare, achizitii publice 2 2 

7 Birou impozite și taxe, executare silită 7 5 

8 Compartiment juridic 5 5 

9 Compartiment relații cu publicul 4 4 

10 Compartiment stare civilă 2 2 

11 Compartiment registru agricol și cadastru 4 3 

12 Compartiment  urbanism și amenajarea teritoriului 3 1 

13 Compartiment protecția mediului 1 0 

14 Compartiment scriere și monitorizare proiecte cu finanțare 

internțională 

11 6 

15 Poliție Locală Amara 8 7 

16 Cabinet medical școlar 2 1 

17 Bibliotecă, Casa de cultură, Sport 3 2 

18 Asistență medicală comunitară 2 0 

19 Asistență socială (inclusiv asistenți personali) 31 28 

20 Compartiment administrativ gospodăresc, Compartiment 

gestionarea câinilor fără stăpân 

8 5 

21 Turism 2 1 

22 Centrala fotovoltaică 2 2 

 TOTAL 109 83 
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Situatia la 31.12.2021 cu privire la personalul  instituțiilor  subordonate Consiliului Local 

Amara 

Nr. 

crt. 

Denumire  Nr. posturi 

aprobate 

Nr. posturi 

ocupate 

1 SGCL AMARA 15 13 

2 CLUB SPORTIV AMARA 3 0 

 

 

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. 
 

LISTA ACHIZITIILOR DIRECTE REALIZATE SI A PROCEDURILOR APLICATE IN ANUL 2021 

       

Nr. 

Crt. 

Data 

contract 

/factura 

Nr. contract / 

factura 

Procedur

a aplicata 
Contractant 

Valoare 

contract 

(fara 

TVA) 

Observatii 

1 05.01.2021 FF 22 / 05.01.2021 
Achizitie 

directa 

SC CONTE 

IMPEX SRL 
87.98 

Achizitie 4 agende pentru dl secretar si 2 registre 

juridic (hotarari si dispozitii) 

2 07.01.2021 
Contract 295 / 

07.01.2021 

Achizitie 

directa 

SC IALPRESS 

SRL 
860.00 

Furnizare 2 abonamente ale ziarului IALOMIȚA 

(Primărie si Biblioteca) 

3 07.01.2021 
FF 9400401197 / 

07.01.2021 

Achizitie 

directa 

SC DEDEMAN 

SRL 
375.58 

Furnizare 9 cosuri de gunoi si 10 role saci gunoi 

(Centrul de Vaccinare) 

4 08.01.2021 
FF 8987 / 

08.01.2021 

Achizitie 

directa 

SC DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

160.55 
Furnizare 10 bidoane apa minerala plata pentru 

dozatoare apa Centrul de Vaccinare Amara 

5 10.01.2021 
AA 5 C149 / 

13.06.2019  

Achizitie 

directa 

E-

DISTRIBUTIE 

DOBROGEA SA 

  
Modificare clauze durata contract, achizitie 

lucrari, receptie si PIF lucrari 

6 11.01.2021 

FF 1337 / 

07.01.2021 

(inregistrata in data 

de 11.01.2021) 

Achizitie 

directa 

SC PROFIPACK 

SRL 
1,385.15 

Furnizare materiale sanitare și de protecție pentru 

Centrul de Vaccinare Amara 

7 11.01.2021 
FF 4379 / 

11.01.2021 

Achizitie 

directa 

SC PREXIM 

SERV SRL 
840.18 

Furnizare echipamente rețea pentru extindere retea 

internet Sala de Sport (Centrul de Vaccinare 

Amara) 

8 11.01.2021 
Contract 431 / 

11.01.2021 

Achizitie 

directa 

SC PRO AIR 

CLEAN SA 
5,385.00 

Servicii preluare, transport, neutralizare și 

distrugere deseuri medicale rezultate din 

activitatea Centrului de Vaccinare Amara 

9 12.01.2021 FF 8992/12.01.2021 
Achizitie 

directa 

SC DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

132.77 

Furnizare 6 seturi pahare plastic si 2 suporturi 

pahare dozator apa pentru Centrul de Vaccinare 

Amara 

10 12.01.2021 FF 34/12.01.2021 
Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
2,980.00 Sistem video Centru Vaccinare 
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11 12.01.2021 

FF 49869599 / 

12.01.2021 

inregistrata in data 

de 13.01.2021 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
2,016.72 Furnizare Laptop Lenovo Centru de vaccinare 

12 12.01.2021 
FF 49829345 / 

11.01.2021 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
630.17 

Furnizare Multifunctional Epson Centru de 

vaccinare 

13 13.01.2021 
FF 9400103721 / 

13.01.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 24.72 

Furnizare polita pal si 3 console metal Centru de 

Vaccinare 

14 14.01.2021 FF 6290 14.01.2021 
Achizitie 

directa 
ARTPRINT SRL 168.56 

Furnizare 7 carnete procese verbale contraventie 

Politia Locala Amara 

15 14.01.2021 FF 164 / 14.01.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
67.23 Furnizare 2 registre speciale pentru arhiva 

16 14.01.2021 
Contract 735 / 

14.01.2021 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
4,330.62 Lucrari reparatii strada Bailor vest, nr. 30 

17 14.01.2021 FF 165 / 14.01.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
236.08 

Furnizare produse papetarie Centrul de Vaccinare 

Amara 

18 14.01.2021 

FF 158704 / 

14.01.2021 

(inregistrata pe 

15.01) 

Achizitie 

directa 

INTERNATION

AL SERVICE 

SRL 

1,050.91 Reparatie IL04DBY 

19 15.01.2021 
FF 2031554 / 

15.01.2021 

Achizitie 

directa 
EVOREVO SRL 91.54 

Furnizare 2 tavite renale Centrul de Vaccinare 

Amara 

20 15.01.2021 
FF 9400202120 / 

15.01.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 410.43 Furnizare materiale reparatie pod Primaria Amara 

21 15.01.2021 
FF 265437 / 

15.01.2021 

Achizitie 

directa 

ARHI DESIGN 

SRL 
1,593.40 Furnizare agende si calendare birou 

22 19.01.2021 
FF 4387 / 

19.01.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
115.31 Furnizare și instalare switch birou proiecte 

23 19.01.2021 FF 242 / 19.01.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
205.83 

Furnizare stetoscop, termometru interior, vata si 

spirt Centru Vaccinare Amara 

24 19.01.2021 
FF 4388 / 

19.01.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
723.00 

Furnizare componente PC birou urbanism 

(memorii si ssd) 

25 19.01.2021 
FF 9400103781 / 

19.01.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 341.97 

Furnizare 3 lampi EXIT si 1 corp iluminat cu led 

Centru Vaccinare Amara 

26 19.01.2021 FF 256 / 19.01.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
147.06 

Furnizare truusa sanitara cu fixare pe perete 

Centrul de Vaccinare Amara 

27 19.01.2021 FF 257 / 19.01.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
42.03 

Furnizare plan evacuare si organizare si 

autocolante COVID Centru de Vaccinare Amara 

28 21.01.2021 FF 85 / 21.01.2021 
Achizitie 

directa 

FARMACIA 

DIANA 

ALEXANDRU 

SRL 

1,294.29 

Furnizare consumabile medicale, medicamente, 

pulsoximetru, tensiometru Centru de Vaccinare 

Amara 

29 21.01.2021 
FF 9011 / 

21.01.2021 

Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

369.75 Furnizare 2 roll up Centru de Vaccinare Amara 
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30 21.01.2021 

FF 

50233651/20.1.202

1 (inregistrata pe 

21.01.2021 la livrare 

produs) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
630.17 

Furnizare imprimanta multifunctionala Centrala 

Fotovoltaica 

31 22.01.2021 

FF 0126 / 

20.01.2021 

(inregistrata pe data 

de 22 la livrare 

produse) 

Achizitie 

directa 

FINAL 

MANAGEMEN

T SOLUTION 

SRL 

194.00 
Furnizare 100 buc masti KN95 FFP2 Centru de 

Vaccinare Amara 

32 25.01.2021 

Contract vz-cump 

1348/25.01.2021 FF 

21/21.01.2021 

inregistrata pe data 

de 25.01.2021  

Achizitie 

directa 

AIR LIQUIDE 

VITALAIRE 

ROMANIA SRL 

3,697.48 

Furnizare Concentrator oxigen AIRSTEP 

Visionaire 5l, 230V, 50HZ Centru de Vaccinare 

Amara 

33 27.01.2021 

FF 16856 / 

25.01.2021 

(inregistrata pe 

27.01.2021 la livrare 

produs) 

Achizitie 

directa 

TEHNO 

CENTER INT 

SRL 

8,234.45 
Furnizare Generator curent cu pornire automata 

Centru de Vaccinare Amara 

34 27.01.2021 

FF 31679 / 

25.01.2021 

(inregistrata pe 

27.01.2021 la livrare 

produse) 

Achizitie 

directa 

VALDOMEDIC

A TRADING 

SRL 

200.00 
Furnizare 100 buc masti oxigen pentru 

concentrator oxigen Centru de Vaccinare Amara 

35 27.01.2021 

FF 50495757 / 

26.01.2021 

(inregistrata pe 

27.01.2021 la livrare 

produse) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
313.80 Furnizare monitor birou juridic Primaria Amara 

36 27.01.2021 

FF 15641 / 

20.01.2021 

(inregistrata pe data 

de 27.01.2021) 

Achizitie 

directa 
COMFRIG SRL 502.10 

Servicii de verificare IUGN, autorizatie Casa de 

Cultura Amara 

37 28.01.2021 
FF 4404 / 

28.01.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
658.18 

Furnizare componente PC birou relatii cu publicul 

(memorii si ssd) 

38 28.01.2021 

FF 1017 / 

28.01.2021 

(inregistrata pe 

01.02.2021) 

Achizitie 

directa 

HELP NET 

FARMA SA 
848.30 

Furnizare 5 buc EPIPEN 300mcg Centrul de 

Vaccinare Amara 

39 28.01.2021 
FF 694 / 28.01.2021 

(PARTIAL) 

Achizitie 

directa 

BDF ELECTRO 

SRL  

922.47 
AD 27275520/25.01.2021                 

Furnizare materiale retea iluminat public 

203.04 
AD 27292573/27.01.2021                 

Furnizare materiale retea iluminat public 

40 29.01.2021 
FF 9607 / 

29.01.2021 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
1,176.47 

Furnizare placa beton cu capac incorporat 

reparatie camin apa pluviala strada AL I CUZA 

41 01.02.2021 
AA 3/Contract 

11224/11.08.2020 

Achizitie 

directa 

NOVA INSTAL 

PREST SRL 
9,503.00 

Modificare pret contract conform procesului 

verbal de receptie servicii. Diminuare valoare 

contract. 

42 02.02.2021 
Contract 1816 / 

02.02.2021 

Achizitie 

directa 

CONSTAN 

CONSTRUCT 

SRL 

59,500.0

0 

Reactualizare DALI CASA DE CULTURA JAN 

CACIULA 
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43 02.02.2021 
Contract 1787 / 

02.02.2021 

Achizitie 

directa 

DIRECȚIA 

SILVICA 

IALOMITA 

1,000.00 
Servicii marcare vegetatie forestiera in 

intravilanul orasului Amara 

44 03.02.2021 
FF 9400501064 / 

02.02.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 344.55 

Furnizare 3 rafturi metalice modulare magazie etaj 

2 Primaria Amara 

45 04.02.2021 
CPS 2011 / 

04.02.2021 

Achizitie 

directa 

ROCONSULT 

PROIECT SRL 
2,000.00 

Scriere cerere de finantare si intocmire dosar de 

finantare pentru proiectul ACTUALIZARE PUG 

SI RGU pentru depunere prin PNDR 2014-2020 

46 04.02.2021 
CPS 2012 / 

04.02.2021 

Achizitie 

directa 

INTEGRISOFT 

SOLUTIONS 

SRL 

35,676.4

0 Servicii emitere decizii de impunere, printare, 

împlicuire,expediere cu confirmare și introducere 

date in Avantax 

47 04.02.2021 

FF 50777081 / 

02.02.2021 

(inregistrata pe 

04.02.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
1,050.25 

Furnizare multifunctional laser monocrom xerox + 

toner compatibil (secretar UAT) 

48 08.02.2021 

FF 9400401305 / 

05.02.2021 

(inregistrata pe 

08.02.2021) 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 168.07 

Furnizare raft metalic modular magazie etaj 1 

Primaria Amara 

49 08.02.2021 
FF 0124128 / 

08.02.2021 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 
1,584.05 

Furnizare si instalare materiale consumabile 2 

copiatoare Primaria Amara (birou proiecte si birou 

achizitii) 

50 11.02.2021 
FF 051122676 / 

11.02.2021  

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
173.94 Furnizare trepied foto aparat foto UAT Amara 

51 12.02.2021 

FF 8958 / 

11.02.2021 

(inregistrata pe 

12.02.2021) 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
1,166.75 

Furnizare pavele si borduri reparatii intrare alee 

intrare Dispensar Uman 

52 15.02.2021 

FF 051128030 / 

11.02.2021 

(inregistrata pe 

15.02.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
613.45 

Furnizare 2 frigidere minibar pentru Scoala si 

Gradinita Amara 

53 15.02.2021 FF 707 / 15.02.2021 
Achizitie 

directa 

BDF ELECTRO 

SRL  
1,597.18 

Prestari servicii specializate instalare generator 

Honda la Centrul de Vaccinare Amara 

54 15.02.2021 FF 708 / 15.02.2021 
Achizitie 

directa 

BDF ELECTRO 

SRL  
34.31 

Furnizare materiale electrice intretinere retea 

iluminat public 

55 15.02.2021 
Contract 

2695/15.02.2021 

Achizitie 

directa 

PRO AIR 

CLEAN SA 
800.00 

Colectare, transport, neutralizare şi distrugere 

deseuri medicale , cod 18 01 03*- Scoala si 

Gradinita Amara 

56 18.02.2021 

FF 2101927 / 

18.02.2021 

(inregistrata pe 

19.02.2021) 

Achizitie 

directa 

DNS BIROTICA 

SRL 
136.00 

Furnizare 200 saci galbeni 35l BIOHAZARD si 40 

cutii incinerare 10 l pentru Gradinita si Scoala 

Amara 

57 18.02.2021 
FF 4425 / 

18.02.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
121.70 Furnizare sursa PC birou Resurse Umane 



15  

58 23.02.2021 
Contract 3244 / 

23.02.2021 

Achizitie 

directa 

TERACONSUL

T SRL 
500.00 

Servicii specializate membru comisie receptie 

finala STATIE EPURARE (CNI) 

59 23.02.2021 

FF 15800 / 

22.02.2021 

(inregistrata pe 

23.02.2021) 

Achizitie 

directa 

DNC 

GENERATOR 

IMPEX SRL 

436.93 
Furnizare 13 stalpi cauciu h=45 cm pentru 

delimitare domeniu public zona strada Lacului 

60 24.02.2021 
FF 1345 / 

24.02.2021 

Achizitie 

directa 
GOODSYS SRL 3,700.00 

Furnizare si instalare MODUL PLC TRACKER 

CEFND AMARA 

61 24.02.2021 

Contract de asistenta 

juridica 3326 / 

24.02.2021 

Achizitie 

directa 

CAB. IND. AV. 

A C SURCEL 

26,698.0

0 
Servicii asistenta juridică 

62 25.02.2021 
FF 1082 / 

25.02.2021 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
205.56 

Furnizare produse papetarie dosare gaze (proiecte) 

+ 2 lacate CEFND 

63 25.02.2021 

ACT ADITIONAL 

1 (3436 / 

25.02.2021) CTR. 

2970 / 25.02.2019 

Achizitie 

directa 

ENEL ENERGIE 

SA 
  

Prelungire durata contract cu 24 luni contract 

vanzare cumparare energie electrica produsa de 

CEFND AMARA 

64 26.02.2021 
Contract 3489 / 

26.02.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,000.00 
Servicii intocmire carte funciara stadion Amara, 

1.12 ha, tarla 36/1, parcela 11 

65 03.03.2021 
Contract 3729 / 

03.03.2021 

Achizitie 

directa 

CONSIT 

TRIFAN SRL 
200.00 

Servicii specializate membru comisie receptie 

finala CNIPT AMARA 

66 04.03.2021 

FF 6069 / 

03.03.2021 

(inregistrata pe 

04.03.2021) 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
2,204.00 

Furnizare 38 tone piatra sparta pentru reparatii 

drumuri oras Amara 

67 04.03.2021 

FF 7173 / 

04.03.2021 

(inregistrata pe 

05.03.2021) 

Achizitie 

directa 
GAZONUL SRL 1,170.00 

Furnizare 60 kg seminte gazon pentru stadionul 

Amara 

68 09.03.2021 
Contract 4139 / 

09.03.2021 

Achizitie 

directa 

CAT-DESIGN 

SRL  
3,250.00 

Servicii verificator tehnic de calitate DALI+DOC 

AVIZE pentru investitia REABILITARE CASA 

DE CULTURA 

69 09.03.2021 

FF 2557 / 

09.03.2021 

(inregistrata pe 

11.03.2021) 

Achizitie 

directa 

FOREST COM 

SRL 
566.52 

Furnizare acumulator, ulei si filtru ulei pentru 

tractor tuns iarba Sala Sport 

70 11.03.2021 

FF 12883 / 

11.03.2021 

(inregistrata pe 

15.03.2021) 

Achizitie 

directa 

EXPERT 

INSTAL 

GROUP SRL 

1,302.52 
Furnizare pompa submersibilă Tornado 808, 30ml 

cablu-pentru forajul existent la Sala de Sport 

71 11.03.2021 

AA1 

(4294/11.03.2021) 

la CTR. 

4012/18.03.2020 

Achizitie 

directa 

C.M.V. 

HARALAMBIE 

MARIANA 

  
Prelungire durata contract pana la data de 

30.04.2021 

72 12.03.2021 

AA 1 

(4437/12.03.2021) 

CTR. 

1816/02.02.2021 

Achizitie 

directa 

CONSTAN 

CONSTRUCT 

SRL 

  
Prelungire termen elaborare documentatii (75 zile 

de la semnare) 

73 17.03.2021 
Contract 4673 / 

17.03.2021 

Achizitie 

directa 

PFA MATAC 

LUCIAN 
800.00 

Servicii elaborare evaluare de risc la securitatea 

fizica pentru sediu Primarie si Sala de Sport 

Amara 
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74 19.03.2021 
Contract 4824 / 

19.03.2021 

Achizitie 

directa 

TOP GCT 

CONSULTING 

SRL 

6,540.90 

Servicii intocmire carti funciare, suport topografic 

avizat OCPI și inventare de coordonate în format 

.txt pt. str. Vasile Remetea , str. Stadionului Sud , 

str. Mihai Viteazul Sud, str. Viilor Sud  

75 19.03.2021 
FF 4456 / 

19.03.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
180.44 

Furnizare placa de retea si cabluri retea birou 

impozite si taxe  

76 22.03.2021 
DA 27380996 / 

11.02.2021 

Achizitie 

directa 

GEOTECH 

STEREDA SRL 
2,500.00 

Elaborare studiu hidrogeologic foraj apa Centru 

Sportiv Amara-irigare suprafata iarba stadion 

77 23.03.2021 

Adresa 

5067/23.03.2021+so

licitare UAT Amara 

4794/18.03.2021 

Achizitie 

directa 

ECO 

NEUTRALIZAR

E SRL 

  
Incetare contract 13725/29.09.2020 cu acordul 

partilor 

78 24.03.2021 

AA 1 

(5173/24.03.2021) 

Contract 2021 / 

04.02.2021 

Achizitie 

directa 

INTEGRISOFT 

SOLUTIONS 

SRL 

  

Suplimentare valoare contract cu 9408.90 lei fara 

TVA, reprezentand un nr de 1191 roluri in plus 

fata de contractul initial. Valoare finala 45.085,30 

lei fara TVA  

79 24.03.2021 

AA2 

(5155/24.03.2021) 

CTR. 

3545/10.03.2020 

Achizitie 

directa 

BDF ELECTRO 

SRL  
  

Prelungire durata contract pana la data de 

30.04.2021 

80 24.03.2021 

AA4 

(5156/24.03.2021) 

CTR. 

3787/13.03.2020 

Achizitie 

directa 

STEAK HOUSE 

SRL 
  

Prelungire durata contract pana la data de 

30.04.2021 

81 24.03.2021 

AD 

27497139/02.03.20

21 - ANULATA 

  

HARMONIA 

GARDEN PLUS 

SRL 

2,310.00 Furnizare 6 aspersoare stadion-anulata in SEAP 

82 24.03.2021 
Contract 5196 / 

24.03.2021 

Achizitie 

directa 

PRO AIR 

CLEAN SA 
5,187.00 

Colectare, transport, neutralizare şi distrugere 

deseuri animale si deseuri periculoase de la 

Adapostul de caini Amara 

83 25.03.2021 
Contract 

5212/25.03.2021 

Achizitie 

directa 

TOP GCT 

CONSULTING 

SRL 

1,668.00 

Servicii intocmire carti funciare, suport topografic 

avizat OCPI și inventare de coordonate în format 

.txt pt. str. Oituz Sud 

84 25.03.2021 
FF 9400401484 / 

25.03.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 177.06 Furnizare 10 kg gazon pentru Gradinita Amara 

85 23.03.2021 
CTR. 

5030/23.03.2021 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 95.00 Reinnoire certificat digital Vasile Ionut - 1 an 

86 29.03.2021 FF 486 / 29.03.2021 
Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
175.00 Furnizare switch POE camera Cimitir Amara 
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87 30.03.2021 

AA2 

(5577/30.03.2021) 

CTR. 

3933/17.03.2021 

Achizitie 

directa 

ECO 

CONCRETE 

SRL 

  

Prelungire durata contract pana la data de 

16.05.2021. Valoare total contract pentru perioada 

17.03.2020-16.05.2021 este de 134.900 lei 

88 30.03.2021 
CTR. 

5452/30.03.2021 

Achizitie 

directa 
TOPOCAD SRL 1,500.00 

Servicii elaborare  ,,Documentatie  tehnica 

obtinere aviz de gospodarire apelor” pentru foraj 

de apă Stadion Amara 

89 31.03.2021 

AA 1 

(5636/31.03.2021) 

CTR.8828/24.06.20

20 

Achizitie 

directa 

CONSTAN 

CONSTRUCT 

SRL 

  Actualizare Anexa 

90 06.04.2021 

FF 869 / 01.04.2021 

(inregistrata pe 

06.04.2021) 

Achizitie 

directa 

FINAL 

MANAGEMEN

T SOLUTION 

SRL 

1,086.60 

Furnizare 37 cutii masti medicale, 20 litri 

Hexisept, 20 buc Igienol 750 ml-utilizare sediu 

Primaria Amara 

91 07.04.2021 
CTR. 

6128/07.04.2021 

Achizitie 

directa 

ADWIN 

SOFTWARE 

SRL 

11,000.0

0 

Licență anualeăde utilizare neexclusivă a 

Aplicației Regista pentru: Registratură electronică 

- Managementul documentelor și Portal e-

Guvernare 

92 09.04.2021 
CTR. 

6287/09.04.2021 

Achizitie 

directa 

INTEGRISOFT 

SOLUTIONS 

SRL 

5,400.00 
Servicii intretinere aplicatie AvanUrbis - Modul 

C.U.+A.C.-12 luni (450 lei/luna) 

93 09.04.2021 
CTR. 

6297/09.04.2021 

Achizitie 

directa 

CONSIT 

TRIFAN SRL 
2,500.00 

Servicii de elaborare documentație tehnico-

economică pentru ,,Lucrări de întreținere și 

reparații străzi pietruite din Orașul Amara, județul 

Ialomița” și asistență tehnică din partea 

proiectantului  

94 09.04.2021 

AA1 

(6282/09.04.2021) 

la CTR. 

735/14.01.2021 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
  

Prelungire durata executie strat asfalt reparatie 

strada Bailor Vest 

95 13.04.2021 
CTR. 

6557/13.04.2021 

Achizitie 

directa 
MINEX SRL 

10,000.0

0 

 Ø Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public 

în Orașul Amara, judeţul Ialomița ;  Regulament 

de organizare şi funcţionare a serviciului de 

iluminat public pentru Orașul Amara, judeţul 

Ialomița;Actualizare Studiu de oportunitate 

privind gestiunea serviciului de iluminat public 

Ø Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public 

în Orașul Amara, judeţul Ialomița ;  

Ø Regulament de organizare şi funcţionare a 

serviciului de iluminat public pentru Orașul 

Amara, judeţul Ialomița; 

Actualizare Studiu de oportunitate privind 

gestiunea serviciului de iluminat public 

96 13.04.2021 
FF 9400202531 / 

13.04.2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 354.13 

Furnizare 20 kg seminte gazon - spatiu verde 

lateral Primarie 

97 14.04.2021 

FF 53517789 / 

14.04.2021 

(inregistrata pe 

15.04.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
184.79 

Furnizare telefon mobil Nokia 5310 pentru Centru 

Vaccinare Amara 

98 14.04.2021 
FF 2174 / 

14.04.2021 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
15.13 

Furnizare1 registru consultatii medicale pentru 

Centru Vaccinare Amara 
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99 15.04.2021 
CTR. 

6744/15.04.2021 

Achizitie 

directa 

ELECTROCON

STRUCTIA 

ELCO SRL 

3,200.00 

Studiu de coexistenta pentru montare doua camere 

video (pentru extinderea sistemului de 

supraveghere video al Primariei Amara), pe stalpii 

retelei electrice de joasa tensiune apartinand E-

Distributie Dobrogea 

100 15.04.2021 
FF 1779 / 

15.04.2021 

Achizitie 

directa 
CUBIX IT SRL 894.60 

Furnizare licenta Microsoft Office 2019 birou 

impozite si taxe 

101 15.04.2021 

FF 575 / 15.04.2021 

(inregistrata pe 

16.04.2021) 

Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
4,435.00 

Extindere si reparatie sistem supraveghere video 

(conform plan masuri evaluare risc) 

102 16.04.2021 

FF 2241 / 

16.04.2021 

(inregistrata pe 

16.04.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
45.39 

Furnizare 3 registre consultatii medicale pentru 

Centru Vaccinare Amara 

103 19.04.2021 
FF 12646 / 

19.04.2021 

Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
2,642.71 

Furnizare pavele si bordurimenajare spatiu verde 

lateral Primarie 

104 19.04.2021 
FF 7103 / 

20.04.2021 

Achizitie 

directa 

DANCRI 

MEDICAL SRL 
120.00 

Furnizare 2000 tampoane cu alcool uz medical  

pentru Centru Vaccinare Amara 

105 20.04.2021 
FF 58013 / 

20.04.2021 

Achizitie 

directa 

DINALUCRI 

SRL 
754.78 Furnizare 3 tonere (1 secretar, 2 impozite si taxe) 

106 20.04.2021 
FF 2284 / 

20.04.2021 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
300.00 

Furnizare 3000 plicuri DL impozite si taxe emitere 

decizii impunere 2019 

107 20.04.2021 
FF 2285 / 

20.04.2021 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
90.76 

Furnizare ceas perete, 4 clipboard, 2 registre si 1 

set evidentiatoare Centru Vaccinare 

108 21.04.2021 
CTR. 

7144/21.04.2021 

Achizitie 

directa 
GEO 7 SRL 6,800.00 Proiectare si asistenta tehnica foraj stadion Amara 

109 21.04.2021 FF 60 / 21.04.2021 
Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,140.00 
Servicii elaborare documentatie dezmembrare 

tarla 339/2 in 3 loturi 

110 21.04.2021 
CTR. 

7198/21.04.2021 

Achizitie 

directa 
OSC AMARA 

14,027.4

6 

Furnizare 6004 flori ornamentale pentru spatii 

verzi (curte Primarie+zona Profi) 

111 22.04.2021 
FF 4481 / 

22.04.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
177.00 Furnizare tastatura si folie laptop CEFND Amara 

112 23.04.2021 

AA 1 (7374/23.04) 

LA CTR. 

6297/09.04.2021 

Achizitie 

directa 

CONSIT 

TRIFAN SRL 
  

Prelungire durata contract servicii elaborare 

documentatie intretinere si reparatii strazi pietruite 

oras Amara 

113 28.04.2021 FF 97/28.04.2021 
Achizitie 

directa 

TEHNO STING 

COMPANY SRL 
968.00 Furnizare si verificare stingatoare Primaria Amara 
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114 28.04.2021 
CTR. 

7665/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

TEHNO STING 

COMPANY SRL 
600.00 

Verificare semestriala 6 hidranti interior Primaria 

Amara 

115 28.04.2021 
CTR. 

7676/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 

11,388.0

0 

Servicii de intretinere si service copiatoare 

Primaria Amara 

116 28.04.2021 
CTR. 

7684/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

PFA IOȘCA 

CĂTĂLINA 

30,000.0

0 Servicii de consultanta, indrumare, consiliere 

financiar fiscala si intocmire, dupa caz, inclusiv 

pentru gestionarea salariilor 

117 28.04.2021 
CTR. 

7718/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

INSTA TELL 

SRL 
  

Servicii intretinere echipamente de 

telecomunicatii Primaria Amara 

118 28.04.2021 
CTR. 

7720/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
5,400.00 

Servicii de intretinere si reparatii echipamente 

informatice 

119 28.04.2021 
CTR. 

7722/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 

18,000.0

0 
Servicii mentenanta sistem supraveghere video 

120 28.04.2021 
CTR. 

7731/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

ANTENA 

IALOMITEANA 

TV SRL 

12,000.0

0 

Servicii mediatizare activitate Primaria Amara in 

tv on-line 

121 28.04.2021 
CTR. 

7732/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

AVD EXPERT 

SRL 
7,800.00 Servicii SSM + ISU personal Primaria Amara 

122 28.04.2021 
CTR. 

7740/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

CMV 

HARALAMBIE 

MARIANA 

18,500.0

0 

Servicii medical veterinare Adapost Caini fara 

stapan Amara 

123 28.04.2021 
CTR. 

7741/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

PFA BRATU E. 

GHEORGHE 

27,600.0

0 

Servicii tehnician veterinar Adapost Caini fara 

stapan Amara 

124 28.04.2021 
CTR. 

7742/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

DATASYSTEM

S QUALITY 

SRL 

21,600.0

0 

Servicii mentenanta si asistenta informatica 

Primaria Amara 

125 29.04.2021 
CTR. 

7808/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

52,800.0

0 

Servicii consultanta cadastru in cadrul Primariei 

Amara 

126 29.04.2021 
CTR. 

7762/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

STEAK HOUSE 

SRL 

132,165.

00 
Servicii DDD 

127 29.04.2021 
CTR. 

7811/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

CMI MACIUCA 

SILVIA 

50,000.0

0 

Servicii medicale triaj epidemiologic scoala 

Amara 

128 29.04.2021 
CTR. 

7818/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 

42,645.0

0 

Servicii intretinere, reparatii si mentinere in stare 

de functionare retea iluminat public oras Amara 

129 06.05.2021 FF 2610/06.05.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
121.81 

Furnizare hartie copiator si condica Centru 

Vaccinare Amara 
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130 06.05.2021 

FF 1800/06.05.2021 

(inregistrata pe 

07.05.2021) 

Achizitie 

directa 

PROFIPACK 

SRL 
1,560.00 

Furnizare masti ffp2, halate si manusi Centru 

Vaccinare Amara 

131 07.05.2021 

FF 2630/07.05.2021 

(inregistrata pe 

10.05.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
33.61 Furnizare 40 ecusoane Centru Vaccinare Amara 

132 07.05.2021 

FF 906/07.05.2021 

(inregistrata pe 

10.05.2021) 

Achizitie 

directa 

FARMACIA 

DIANA 

ALEXANDRU 

SRL 

46.22 
Furnizare 50 comprese sterile Centru Vaccinare 

Amara 

133 07.05.2021 FF 2640/07.05.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
432.50 

Furnizare h ig, role hartie, baterii si domestos 

Centru Vaccinare Amara 

134 10.05.2021 FF 6180/10.05.2021 
Achizitie 

directa 

OYL EXPERT 

PAVAJE SRL 
1,176.47 Furnizare camin ape pluviale 

135 10.05.2021 
CTR. 

8251/10.05.2021 

Achizitie 

directa 

CIP 

DUMITRASCU 

PĂUNA 

1,260.00 
Servicii testare psihologica personal Primaria 

Amara 

136 10.05.2021 
CTR. 

8335/10.05.2021 

Achizitie 

directa 

SMART POL 

CO SRL 
9,288.00 Furnizare echipament Politia Locala Amara 

137 11.05.2021 
CTR.8439/11.05.20

21 

Achizitie 

directa 

ATHENA 

CENTRU 

CALIFICARE SI 

PERFECTIONA

RE SRL 

2,124.00 
Servicii formare profesionala curs manager 

proiect 4 persoane Primaria Amara 

138 11.05.2021 
CTR. 

8437/11.05.2021 

Achizitie 

directa 
AGROTYN SRL 

13,717.0

0 

Prestari servicii agricole teren ce apartine UAT 

Amara 6.11ha 

139 12.05.2021 

FF 

2145038992/04.05.

2021 (inregistrata pe 

12.05.2021) 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 354.00 Furnizare certificat digital Istrate Daniela 3 ani 

140 13.05.2021 
CTR. 

8628/13.05.2021 

Achizitie 

directa 

ECO 

CONCRETE 

SRL 

117,600.

00 

Servicii manager de proiect Plaja Perla, Plaja 

Zorilor si Gradina de Vara 

141 13.05.2021 
CTR. 

8665/13.05.2021 

Achizitie 

directa 

SEAP 

CONSULT 

TRADING SRL 

3,000.00 
Expert cooptat achizitii publice achizitie materiale 

BIODIVERSITATE 

142 13.05.2021 
CTR. 

8553/13.05.2021 

Achizitie 

directa 

SEAP 

CONSULT 

TRADING SRL 

4,000.00 
Expert cooptat achizitii publice achizitie dirigentie 

PLAJA ZORILOR 

143 14.05.2021 

FF 

210095/13.05.2021 

(inregistrata pe 

14.05.2021) 

Achizitie 

directa 

AGROMEC 

STEFANESTI 

SA 

1,795.50 
Revizie 50 de ore tractor UAT Amara - SAME 

ARGON 

144 14.05.2021 

FF 

2145039291/05.05.

2021 (inregistrata pe 

14.05.2021) 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 95.00 Furnizare certificat digital Ion Sandica 1 an 

145 17.05.2021 FF 912/17.05.2021 
Achizitie 

directa 

FARMACIA 

DIANA 

ALEXANDRU 

SRL 

366.49 
Furnizare plasturi si 2 pulsoximetre Centrul de 

vaccinare Amara 

146 18.05.2021 

FF 6395/17.05.2021 

(inregistrata pe 

18.05.2021) 

Achizitie 

directa 
ARTPRINT SRL 361.20 

Furnizare 15 carnete contraventie Politia Locala 

Amara 
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147 18.05.2021 FF 9293/18.05.2021 
Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

180.36 Furnizare apa si pahare Centru vaccinare Amara 

148 18.05.2021 FF 2876/18.05.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
31.93 Furnizare 10 bibliorafturi Centru vaccinare Amara 

149 18.05.2021 
CTR. 

8928/18.05.2021 

Achizitie 

directa 

KADRA TECH 

SRL 
7,769.17 

Furnizare 2 trape fum pentru incaperi arhiva 

Primaria Amara 

150 19.05.2021 FF 581/19.05.2021 
Achizitie 

directa 
OSC AMARA 8,976.80 Furnizare si plantare 3920 flori ornamentale 

151 19.05.2021 

FF 

60049/17.05.2021 

(inregistrata pe 

19.05.2021) 

Achizitie 

directa 
CORAGEO SRL 3,289.00 Furnizare 290 topuri HA4 si 7 A3 

152 20.05.2021 

FF 

59109/18.05.2021 

(inregistrata pe 

20.05.2021) 

Achizitie 

directa 

DINALUCRI 

SRL 
25.21 Furnizare toner imprimanta CEFND 

153 20.05.2021 

FF 

59079/18.05.2021 

(inregistrata pe 

20.05.2021) 

Achizitie 

directa 

DINALUCRI 

SRL 
5,051.00 

Furnizare tonere imprimante Primaria Amara 

conform situatie centralizatoare 

154 24.05.2021 
CTR. 

9471/24.05.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

277,017.

16 

Lucrari de intretinere si reparatii strazi pietruite in 

orasul Amara 

155 27.05.2021 FF64/27.05.2021 
Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,250.00 
Servicii trasare puncte GPS marcare pasune UAT 

Amara 

156 27.05.2021 
CTR. 

9730/27.05.2021 

Achizitie 

directa 

PF ION LAZAR 

ELENA 
700.00 

Servicii evaluare teren intravilan strada 

Baraganului nr. 144 

157 31.05.2021 

FF 3163/28.05.2021 

(inregistrata pe 

31.05.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
4,716.97 

Furnizare materiale papetarie si birotica Primaria 

Amara - necesar 3 luni 

158 31.05.2021 

FF 3164/28.05.2021 

(inregistrata pe 

31.05.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
176.47 Funizare materiale curatenie Primaria Amara 

159 31.05.2021 

FF 3162/28.05.2021 

(inregistrata pe 

31.05.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
215.13 Furnizare materiale curatenie Biblioteca Amara 

160 31.05.2021 

FF 3161/28.05.2021 

(inregistrata pe 

31.05.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
294.54 Furnizare papetarie Biblioteca Amara 

161 31.05.2021 FF 1618/31.05.2021 
Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 

10,544.0

0 
Furnizare 659 mingi scoala si gradinita-1 iunie 

162 31.05.2021 FF 857/31.05.2021 
Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
90.00 

Furnizare 2 transformatoare pentru sistemul video 

al orasului Amara 

163 02.06.2021 
CTR. 

10154/02.06.2021 

Achizitie 

directa 

CISIF PUBLIC 

PROTECTION 

SRL 

34,500.0

0 

Servicii implementare GDPR + externalizare 

responsabil DPO 
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164 02.06.2021 
FF 10067 / 

02.06.2021 

Achizitie 

directa 

NICE TOOLS 

SRL 
1,478.99 Furnizare carburator tractor Husqvarna CTH 171 

165 03.06.2021 

Notificar 

e10193/03.06.2021 

reziliere contract 

7684/28.04.2021 

Achizitie 

directa 

PFA IOȘCA 

CĂTĂLINA 
- Reziliere contract 

166 03.06.2021 

Notificare 

10194/03.06.2021 

denuntare 

unilaterala contract 

9734/18.10.2012 

Achizitie 

directa 

INTEGRISOFT 

SOLUTIONS 

SRL 

- 
Denuntare unilaterala contract ca urmare a 

schimbarii programului informatic 

167 03.06.2021 

FF 209/31.05.2021 

(inregistrata pe 

03.06.2021) 

Achizitie 

directa 

COG 98 TOP 

PRODUCTION 

SRL 

200.00 
Furnizare 500 lavete panza bumbac - curatire 

birouri Primarie 

168 03.06.2021 

FF 209/31.05.2021 

(inregistrata pe 

03.06.2021) 

Achizitie 

directa 

COG 98 TOP 

PRODUCTION 

SRL 

490.00 
Furnizare 100 halate de unica folosinta 4XL 

Centru de vaccinare Amara 

169 03.06.2021 
CTR. 

10187/03.06.2021 

Achizitie 

directa 

ADI-COM SOFT 

SRL 

15,500.0

0 

Achizitie program informatic impozite si taxe, 

ghiseul.ro, patrimven 

170 04.06.2021 

FF 

2086662/04.06.202

1 

Achizitie 

directa 
JUMP SRL 698.32 

Furnizare si punere in functiune detector de soc 

birou impozite si taxe 

171 04.06.2021 

FF 

55683650/04.06.20

21 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
698.67 

Furnizare 3 harduri externe portabile (birou 

proiecte, contabilitate si impozite si taxe) 

172 07.06.2021 
CTR. 

10413/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
2,000.00 Servicii elaborare carte funciara DC53 tronson 2 

173 07.06.2021 
CTR. 

10414/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
6,500.00 

Servicii elaborare carte funciara pentru 13 terenuri 

ce apartin intravilanului UAT AMARA 

174 03.06.2021 
CTR. 

10261/03.06.2021 

Achizitie 

directa 

GEODATA 

SERVICES SRL 

71,250.0

0 
Achizitie GIS intravilan  AMARA 

175 07.06.2021 
CTR. 

10453/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

CORIS 2000 

SRL 

12,000.0

0 

Servicii mediatizare activitate Primaria Amara in 

Jurnalul de Ialomita 

176 08.06.2021 
CTR. 

10563/08.06.2021 

Achizitie 

directa 

DORAMA 

PROJECT SRL 

12,000.0

0 

Servicii mediatizare activitate Primaria Amara in 

ziarul INDEPENDENT 

177 09.06.2021 
CTR. 

10704/09.06.2021 

Achizitie 

directa 
JUMP SRL 1,304.20 

Servicii intretinere sistem antiincendiu Primaria 

Amara 

178 10.06.2021 
CTR. 

10771/10.06.2021 

Achizitie 

directa 

AIR DESIGN 

CONSTRUCT 

SRL 

11,500.0

0 

Servicii elaborare SF+PT+asistenta tehnica 

proiectant Bransament canalizare Gradina de Vara 

179 10.06.2021 
FF 

124729/10.06.2021 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 
810.93 

Furnizare piese schimb copiator birou relatii cu 

publicul 

180 10.06.2021 FF 65/10.06.2021 
Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,520.00 
Servicii elaborare documentatie dezmembrare 

tarla 19/1 in 4 loturi 
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181 10.06.2021 
CTR. 

10801/10.06.2021 

Achizitie 

directa 

ELECTROMAG

NETICA 

SERVICE SRL 

3,400.00 Verificare trimestriala sirenne UAT Amara 

182 11.06.2021 
AA 1 nr. 

10815/11.06.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

- Reziliere contract 10442/28.07.2020 

183 15.06.2021 

FF 

38668/09.06.2021 

(inregistrata pe 

15.06.2021) 

Achizitie 

directa 

MAGNET 

CENTER SARL 
493.28 

Furnizare roata masurat distante M10 GEO 

FENNEL 

184 15.06.2021 FF 3540/15.06.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
200.00 

Furnizare pixuri, dezinf suprafete, anticalcar. Sol 

geam si registre consulttatii Centrul de Vaccinare 

Amara 

185 15.06.2021 
FF 

64777/15.06.2021 

Achizitie 

directa 

HARRISON 

CONSULTING 

MANAGEMEN

T SRL 

2,418.00 
Servicii formare profesionala curs achizitii publice 

Sandu Alin Sorin 

186   
FF 

65474/12.07.2021 

Achizitie 

directa 

HARRISON 

CONSULTING 

MANAGEMEN

T SRL 

-

2,418.00 
Curs anulat. Emis factura storno 

187 15.06.2021 
CTR. 

11095/15.06.2021 

Achizitie 

directa 

FILGREEN 

RECYCLING 

SRL 

22,862.0

0 
Furnizare presa balotat deseuri BM 100 

188 16.06.2021 

AA 1 - 

11184/16.06.2021 

LA CTR. 

9471/24.05.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

  Act aditional sistare lucrari 

189 17.06.2021 

AD 

27497139/02.03.20

21 - ANULATA 

Achizitie 

directa 

AGRAMIX LT 

SRL 
5,789.08 Furnizare triciclu electric TUK TUK 

190 17.06.2021 
CTR. 

11341/17.06.2021 

Achizitie 

directa 

SC AGROHOF 

FOLDVARI 

GROUP SRL 

8,233.00 
Furnizare Tocator resturi vegetale Aardenburg 

Alpha M 1550 Plus 

191 18.06.2021 

AA 1 

11389/18.06.2021 

CTR. 

7144/21.04.2021 

Achizitie 

directa 
GEO 7 SRL   

Modificare durata contract elaborare PT foraj 

stadion Amara 

192 18.06.2021 

AA 1 

(11393/18.06.2021) 

CTR.4824/19.03.20

21 

Achizitie 

directa 

SC TOP GCT 

CONSULTING 

SRL 

6,378.94 
Diminuare pret contract conform masuratori reale 

in teren 

193 18.06.2021 

AA 1 

(11394/18.06.2021) 

CTR. 

5212/25.03.2021 

Achizitie 

directa 

SC TOP GCT 

CONSULTING 

SRL 

1,658.34 
Diminuare pret contract conform masuratori reale 

in teren 

194 18.06.2021 
CTR. 

11417/18.06.2021 

Achizitie 

directa 

SC MOVE ECO 

SRL 
5,882.35 Furnizare Triciclu electric CARGO 500 

195 22.06.2021 FF 895/22.06.2021 
Achizitie 

directa 

SC BDF 

ELECTRO SRL 
8,140.75 

Furnizare materiale electrice si prestari servicii 

intretinere reparatii iluminat public  UAT Oras 

Amara 

196  22.06.2021 

AA 1 

(11181/22.06.2021) 

CTR. 

7762/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

STEAK HOUSE 

SRL 

134,890.

64 

Suplimentare valoare contract cu 2.825,64 lei fara 

TVA si actualizare anexa nr.1 - Detaliere servicii 

197 22.06.2021 

AA 1 

(11518/22.06.2021) 

CTR. 

7818/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

SC 

ROMOFFICE 

SRL 

42,645.0

0 
Actualizarea Anexei nr.1 - Detaliere servicii 
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198 22.06.2021 
CTR. 

11484/22.06.2021 

Achizitie 

directa 

SC MIN CONS 

SRL 
5,000.00 

Servicii privind actualizarea programului de 

imbunatatire a eficientei energetice pentru anul 

2021 la Primaria Amara 

199 22.06.2021 

FF 

056433236/22.06.2

021 (inregistrata pe 

23.06.2021) 

Achizitie 

directa 

SC ALTEX 

ROMANIA SRL 
555.80 

Furnizare componente PC pentru Biroul Achizitii 

Publice 

200 24.06.2021 

AA 2 - 

11750/24.06.2021 

LA CTR. 

9471/24.05.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

  Act aditional reluare lucrari cu 24.06.2021 

201 24.06.2021 FF 4534/24.06.2021 
Achizitie 

directa 

SC PREXIM 

SERV SRL 
2,410.93 

Furnizare unitate PC si licenta Windows 10 

calculator Ercus Iulia  

202 28.06.2021 FF 3859/28.06.2021 
Achizitie 

directa 

SC CONTE 

IMPEX SRL 
166.82 

Furnizare produse de birotica si papetarie pentru 

birourile contabilitate, achizitii publice si relatii cu 

publicul 

203 28.06.2021 

FF 

2021006402/28.06.

2021 

Achizitie 

directa 

TOI TOI & DIXI 

SRL 
1,800.00 Inchiriere toalete ecologice  

204 29.06.2021 

FF 

01041/29.06.2021 

(inregistrata pe 

30.06.2021) 

Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL  
770.00 Furnizare 2  HDD 2TB DVR 

205 30.06.2021 

AA 3 - 

12339/30.06.2021 

LA CTR. 

9471/24.05.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

409,820.

35 

Act aditional suplimentare valoare contract 

conform note de constatare, dispozitii de santier 

206 30.06.2021 

FF 

17649/30.06.2021 

(inregistrata pe 

01.07.2021) 

Achizitie 

directa 

ASTROMAGAZ

IN SRL 
147.00 

Furnizare 50 buc butelii CO2 pentru Adapostul de 

caini fara stapan Amara 

207 01.07.2021 
FF 

124847/01.07.2021 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 
810.93 

Furnizare piese schimb copiator birou impozite si 

taxe 

208 01.07.2021 

FF 2145052116 

/15.06.2021 

(inregistrata pe 

01.07.2021) 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 95.00 Certificat digital ANDREI ALINA 

209 02.07.2021 

FF 9445/02.07.2021 

(inregistrata pe 

02.07.2021) 

Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

211.83 
Furnizare apa plata si pahare plastic Centru de 

vaccinare Amara 

210 02.07.2021 

AA 2 

(12.535/02.07.2021) 

CTR. 

7762/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

STEAK HOUSE 

SRL 

134,890.

64 
Actualizarea Anexei nr.1 - Detaliere servicii 

211 05.07.2021 

FF 

53798/05.07.2021 

(inregistrata pe 

06.07.2021) 

Achizitie 

directa 

MILITARY 

SURPLUS SRL 
174.93 

Furnizare spray iritant lacrimogen Politia Locala 

Amara 

212 06.07.2021 FF 4540/06.07.2021 
Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
590.80 Furnizare componente PC Compartiment Proiecte 

213 06.07.2021 

FF 

057016244/06.07.2

021 (inregistrata pe 

08.07.2021) 

DA28320597 si  

DA28331685 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
1,919.89 

Furnizare aer conditionat si servicii de instalare 

pentru Centru de vaccinare Amara 
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214 07.07.2021 
CTR. 

12981/07.07.2021 

Achizitie 

directa 

CAT-DESIGN 

SRL  
700.00 

Servicii verificator tehnic de calitate 

PT+DE+PAC si documentatii avize foraj stadion 

Amara 

215 07.07.2021 

FF 4149/07.07.2021 

(inregistrata pe 

12.07.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
115.95 

Furnizare lada frigorifica pentru transport vaccin 

Centru de vaccinare Amara 

216 07.07.2021 
CTR.13.022/07.07.2

021 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 3,384.00 

Servicii de certificate: 6 reinnoiri (Muresan Mara, 

Iliescu Ionel, Gheorghe Maria, Radu Liliana, 

Calcea Aristide si Popescu Georgeta) si 3 kit-uri 

de semnaturi electronice ( Pietrareanu Cezarina, 

Burlacu Ionela, Ercus Iulia) 

217 08.07.2021 
CTR. 

13132/08.07.2021 

Achizitie 

directa 

CAT-DESIGN 

SRL  
1,000.00 

Servicii de verificare tehnica pt proiect tehnic, Pac 

si documentatie pt obtinerea avizelor pt foraj 

stadionul Amara 

218 08.07.2021 

FF 

315938/08.07.2021 

(inregistrata pe 

09.07.2021) 

Achizitie 

directa 

ARROW 

INTERNATION

AL SRL 

1,082.48 
Furnizare materiale de uz veterinar Adapostul de 

caini fara stapan Amara 

219 08.07.2021 

FF 

508762/08.07.2021 

(inregistrata pe 

12.07.2021) 

Achizitie 

directa 

ROTAREXIM 

SA 
90,95 

Furnizare esarfa tricolora si caseta speciala pentru 

pastrare 

220 09.07.2021 FF 0129/09.07.2021 
Achizitie 

directa 

DIAGIO 

GROUP ACTIV 

SRL 

1,800.00 
Furnizare curs managementul taxelor si 

impozitelor locale 15-16 iulie (4 pers.) 

221 09.07.2021 

AA 7 

12.158/29.06.2021 

(semnat pe 

09.07.2021) CTR. 

15644/29.10.2015 

Achizitie 

directa 

OYL 

COMPANY 

HOLDING AG 

SRL 

7,182,45

3.07 

Modificare pret contract conform ofertei 

financiare nr.1114/17.05.2021-reparatie strada 

Nicolae Balcescu 91 

222 09.07.2021 

FF 

14163/09.07.2021 

(inregistrata pe 

14.07.2021) 

Achizitie 

directa 

BEST OFFICE 

PARTNER SRL 
3,402.00 Furnizare 9 scaune birou 

223 13.07.2021 
CTR. 

13464/13.07.2021 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 
3,000.00 

Servicii intocmire pentru obtinere A.T.R. si dosar 

pentru instalatia de utilizare sistem de 

supraveghere video oras Amara 

224 13.07.2021 

AA 1 

13500/1307.2021 

CTR.8827/24.06.20

20 

Achizitie 

directa 

CONSTAN 

CONSTRUCT 

SRL 

  Rezilierea contractul nr.8827 din 24.06.2020 

225 14.07.2021 
CTR. 

13567/14.07.2021 

Achizitie 

directa 

HLIHOR MIHAI 

artist plastic 
1,889.00 Furnizare trofeu editia 53 -2021 

226 14.07.2021 
CTR. 

13573/14.07.2021 

Procedura 

simplifica

ta 

VASCONS SI 

ASOCIATII SRL 

98,000.0

0 

Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul 

„Reabilitare „ZONA 4” complex balnear Plaja 

Zorilor” 

227 15.07.2021 

FF 2471/15.07.2021 

(inregistrata pe 

16.07.2021) 

Achizitie 

directa 

FINAL 

MANAGEMEN

T SOLUTION 

SRL 

380.00 
Furnizare 40 cutii masti medicale si 10 cutii 

manusti vinil nepudrate-personal Primaria Amara 
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228 15.07.2021 
CTR. 

13639/15.07.2021 

Procedura 

simplifica

ta 

SC HOPE 

PROMO SRL 

69,880.0

0 

Realizare si tipărire materiale publicitare pentru 

proiectul Managementul biodiversităţii prin 

realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata 

Amara 

229 16.07.2021 

FF 

00740/16.07.2021 

(inregistrata pe 

19.07.2021) 

Achizitie 

directa 

BELL LED 

LIGHT SRL  
352.94 

Furnizare lanterne MANKER MC11 pentru 

Politia Locala 

230 19.07.2021 
CTR. 

13799/19.07.2021 

Procedura 

simplifica

ta 

SC DOLAS 

ECOTRADE 

SRL 

6,800.00 

Achiziționare dotare custode și bunuri UIP pentru 

proiect ”Managementul biodiversității prin 

realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata 

Amara”, SMIS 124414 – Lot 1 Mobilier 

231 19.07.2021 
CTR. 

13800/19.07.2021 

Procedura 

simplifica

ta 

SC DOLAS 

ECOTRADE 

SRL 

458,745.

10 

Achiziționare dotare custode și bunuri UIP pentru 

proiect ”Managementul biodiversității prin 

realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata 

Amara”, SMIS 124414 –Lot 2 Echipamente 

informatice și accesorii de birou 

232 26.07.2021 

FF 2559/26.07.2021 

(inregistrata pe 

28.07.2021) 

Achizitie 

directa 

TOMAS TARP 

SRL  
1,316.80 Furnizare cort pliabil 3x3m SVSU 

233 28.07.2021 FF 4649/28.07.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
16.81 

Furnizare amprenta stampila stare civila - primar 

ofiter stare civila 

234 28.07.2021 
CTR.14.509/28.07.2

021 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 

17,522.1

6 

Servicii de execuție branșament cu FDCP în 

spatele Grădinii de Vară 

235 29.07.2021 FF 4658/29.07.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
18.90 

Furnizare 5 seturi pahare unica folosinta cort 

SVSU 

236 29.07.2021 FF 9518/29.07.2021 
Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

319.98 
Furnizare si montaj autocolant printat cu 

informatii platforma gunoi Amara 

237 29.07.2021 

AA 1 - 

14624/29.07.2021 

CTR. 10187/ 

03.06.2021 

Achizitie 

directa 

ADI COM SOFT 

SRL 
  Prelungire durata de prestare a serviciilor 

238 30.07.2021 
CTR. 14836/330 din 

30.07.2021 

Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

189.00 

Servicii de de tiparire materiale pentru publicitatea 

proiectului „ACTUALIZAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL ȘI A 

REGULAMENTULUI GENERAL DE 

URBANISM, ORAȘ AMARA, JUDEȚUL 

IALOMIȚA” 
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239 02.08.2021 
CTR. 14913/531 din 

02.08.2021 

Achizitie 

directa 

S.C. EXPERT 

CONSULTING 

S.R.L. 

8,500.00 

Servicii de audit pentru proiectul “Actualizarea 

Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 

General de Urbanism, Oraş Amara, Judeţul 

Ialomiţa” 

240 02.08.2021 
CTR. 

14976/02.08.2021 

Achizitie 

directa 

GREEN COST 

SRL 
8,400.00 

Furnizare 40 cosuri metalice stradale cu structura 

zincata-oras Amara 

241 03.08.2021 
FF 

15080/03.08.2021 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
33.61 Furnizare condici de prezenta  

242 03.08.2021 
CTR. 

15104/03.08.2021 

Achizitie 

directa 

MARIUS 

SOFRON 

EVENTS SRL 

110,350.

00 

Servicii evenimente-Trofeu 2021-toalete, personal 

organizare, paza, bratari acces, cazare artisti, 

cazare si masa concurenti, juriu, staff organizare, 

protocol artisti, materiale logistica si decoratiuni 

locatie Trofeu 

243 04.08.2021 
CTR. 

15.190/04.08.2021 

Achizitie 

directa 

BARAC IONEL 

PFA 
  

Servicii de sustinere spectacol de muzica 

electronica "REMEMBER UGSR" 11-12 august 

pe Aleea Plajei. In schimbul prestatiei se pune la 

dispozitie sistemul de sonorizare 

244 04.08.2021 

FF 

509003/04.08.2021 

(inregistrata pe 

05.08.2021) 

Achizitie 

directa 

ROTAREXIM 

SA 
49.32 Furnizare legitimatii model 2016 ITL 030 

245 04.08.2021 

FF 6090/04.08.2021 

(inregistrata pe 

09.08.2021) 

Achizitie 

directa 
FORESTER SRL 2,680.67 

Furnizare motoferastrau-dat catre OSC AMARA 

prin HCL 

246 04.08.2021 
CTR. 

15168/04.08.2021 

Achizitie 

directa 

SERVICIUL 

JUDETEAN DE 

AMBULANTA 

IALOMITA 

2,878.00 
Servicii asistenta medicala de urgenta TROFEU 

2021 

247 05.08.2021 
CTR. 

15224/05.08.2021 

Achizitie 

directa 

MDG 

STRATEGIC 

SRL 

12,000.0

0 

Servicii de consutanţă management de proiect 

pentru proiectul “Actualizarea Planului Urbanistic 

General şi a Regulamentului General de 

Urbanism, Oraş Amara, Judeţul Ialomiţa”   

248 05.08.2021 
CTR. 

15328/05.08.2021 

Achizitie 

directa 

GIS 

CONSULTING 

SRL 

111,829.

20 

Servicii de inregistrare sistematica in sistemul 

integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor 

situate in sectoarele cadastrale nr.1, nr.2, nr.8, 

nr.10 

249 05.08.2021 FF 4789/05.08.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
347.58 

Furnizare produse curatenie Centru de Vaccinare 

Amara 

250 05.08.2021 
CTR. 

15245/05.08.2021 

Achizitie 

directa 
AMPA SA 

88,072.0

0 

Furnizare tractor LS model R36i ROPS, 38,5 CP 

dotat cu lama de zapada-dat catre OSC AMARA 

prin HCL 

251 05.08.2021 
CTR. 

15317/05.08.2021 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 165,00 

Furnizare kit semnatura electronica cu valabilitate 

1 an Visan Florina 

252 06.08.2021 

AA 1 

15395/06.08.2021 

CTR. 

10771/10.06.2021 

Achizitie 

directa 

AIR DESIGN 

CONSTRUCT 

SRL 

  Modificare durata contract  
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253 09.08.2021 

AA 3 

15472/10.08.2021 

CTR. 

13295/18.09.2020 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

  

Reluare lucrări de executie pentru obiectivul 

”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de 

drumuri in Statiunea Balneara Amara”, incepand 

cu data de 10.08.2021 

254 09.08.2021 

FF 

058259432/05.08.2

019 (inregistrata pe 

09.08.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
352.88 Furnizare dozator apa Centru de Vaccinare Amara 

255 13.08.2021 
FF 

16825/13.08.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
750.00 

Servicii elaborare documentati dezmembrare carte 

funciara NC 1238 UAT Amara 

256 16.08.2021 
CTR. 

15800/16.08.2021 

Procedura 

proprie 

privind 

achizitiile 

de servicii 

din Anexa 

2 la Legea 

98/2016  

Asocierea 

ACORDO ICSM 

S.R.L. (lider) - 

OGRE EVENTS 

S.R.L.(asociat) 

132,910.

00 

Realizare seminarii de informare și conștientizare 

pentru proiectul ”Managementul biodiversităţii 

prin realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata 

Amara” 

257 17.08.2021 

FF 9567/16.08.2021 

(inregistrata pe 

17.08.2021) 

Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

146.06 
Furnizare apa bidon 19l (8 buc) Centru de 

Vaccinare Amara 

258 17.08.2021 
CTR. 

15889/17.08.2021 

Achizitie 

directa 
JJ MUSIC SRL 

150,610.

00 

Servicii evenimente-Trofeu 2021- scena, lumini, 

streaming internet, servicii jurii, prezentator, 

servicii DJ si MC  

259 18.08.2021 

FF 

058182911/03.08.2

021 (inregistrata pe 

18.08.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
1,537.65 

Furnizare si instalare aer conditionat Centru de 

Sanatate Amara 

260 19.08.2021 

FF 

9400203413/17.08.

2021 (inregistrata pe 

19.08.2021) 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 577.81 Furnizare cablu electric cupre 4 fire x 4 mm 

261 19.08.2021 

AA 1 

(16086/19.08.2021) 

la CTR. 

10414/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
6,000.00 Modificare obiect, pret si durata contract  

262 19.08.2021 
FF 

00072/19.08.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,140.00 

Servicii de elaborare documentație de 

dezmembrare in 3 loturi pentru teren extravilan 

tarla 349/3, parcela 49/1, 49/2, 49/3 

263 25.08.2021 

FF 1521/23.08.2021 

(inregistrata pe 

25.08.2021) 

Achizitie 

directa 

MAGNIFICENT 

AGENCY SRL 
144.00 Furnizare 3 lampi emergente  

264 25.08.2021 
AA 3/Contract 

7762/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

STEAK HOUSE 

SRL 
  Actualizare anexa 1 contract 

265 26.08.2021 

AA 1 

CTR.15168/04.08.2

021 

Achizitie 

directa 

SERVICIUL 

JUDETEAN DE 

AMBULANTA 

IALOMITA 

3,300.00 
Suplimentare valoare contract cu suma de 422 lei-

modificare program TROFEU 2021 

266 30.08.2021 

FF 

62943/27.08.2021 

(inregistrata pe 

30.08.2021) 

Achizitie 

directa 

DINALUCRI 

SRL 
6,118.00 

Furnizare tonere imprimante Primaria Amara 

conform situatie centralizatoare 
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267 30.08.2021 

AA 2 

(16682/30.08.2021)  

CTR. 

10187/03.06.2021 

Achizitie 

directa 

ADI-COM SOFT 

SRL 
  Prelungire durata contract  

268 31.08.2021 

FF 

059422971/31.08.2

021 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
1,529.35 Furnizare expressor automat pentru cafea 

269 01.09.2021 

AA 2 CTR. NR. 

9019068589/21.10.

2020 

Achizitie 

directa 
RCS&RDS SA 600 euro 

Furnizare internet de mare viteza in spatele 

Gradinii de Vara pentru perioada desfasurarii 

Trofeului Tineretii ed. 53 

270 02.09.2021 

FF 

61668/01.09.2021 

(inregistrata pe 

02.09.2021) 

Achizitie 

directa 
CORAGEO SRL 3,484.25 

Furnizare 315 topuri A4 si 4 topuri A3 pentru 

departamentele din cadrul Primariei 

271 02.09.2021 

FF 5253/26.08.2021 

(inregistrata pe 

02.09.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
2,636.13 Furnizare rechizite pentru 3 luni  

272 02.09.2021 

FF 1646/31.08.2021 

(inregistrata pe 

02.09.2021) 

Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
180.00 Furnizare 60 afise A3 TROFEU 2021 

273 02.09.2021 

FF 1648/31.08.2021 

(inregistrata pe 

02.09.2021) 

Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
84.00 Furnizare 1 sistem roll up TROFEU 2021 

274 02.09.2021 

FF 1648/31.08.2021 

(inregistrata pe 

02.09.2021) 

Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
144.00 Furnizare 72 ml cordelina  TROFEU 2021 

275 02.09.2021 

AA1 

17064/02.09.2021 la 

CTR 

10413/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
  

Modificare durata contract:150 de zile de la data 

semnarii contractului 

276 06.09.2021 

FF 

63148/02.09.2021 

(inregistrata pe 

06.09.2021) 

Achizitie 

directa 

DINALUCRI 

SRL 
50.00 

Furnizare unitate cilindru BROTHER TN2401 

Politia Locala Amara  

277 06.09.2021 
FF 

00074/06.09.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

2,200.00 

Servicii elaborare planuri de situatie teren 

extravilan tarlale: 45/4, 339/2, 342/3, 34/1, 349/1, 

1/3, 349/3, 23/3, 27/1, 1/1, 19/1 

278 06.09.2021 FF 1651/06.09.2021 
Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
8,348.00 Furnizare materiale promovare TROFEU 2021 

279 07.09.2021 

FF 1650/02.09.2021 

(inregistrata pe 

07.09.2021) 

Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
522.00 

Furnizare autocolante si sageti indicatoare parcari 

- TROFEU 2021 

280 08.09.2021 

FF 

059704998/07.09.2

021 (inregistrata pe 

08.09.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
57,98 

Furnizare geanta laptop pentru Compartimentul de 

stare civila 

281 09.09.2021 
CTR. 

17.422/09.09.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

13,052.4

0 

Lucrari de intretinere si reparatii strada 

Stadionului (320ml) din orasul Amara 

282 16.09.2021 
CTR.17.751/16.09.2

021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
500.00 

Intocmire plan de amplasament si delimitare 

pentru DC53 tronson 1 
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283 20.09.2021 
CTR. 

17873/20.09.2021 

Achizitie 

directa 

PFA MATAC 

LUCIAN 
600.00 

Servicii realizare evaluare risc Dispensar Uman 

oras Amara 

284 22.09.2021 
CTR. 

18084/22.09.2021 

Achizitie 

directa 

CONSIT 

TRIFAN SRL 
5,000.00 

Servicii intocmire documentatie tehnica 

modificare semnalizare rutiera la nivelul orasului 

Amara 

285 22.09.2021 
FF 

00077/22.09.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

450.00 
Documentatie de actualizare carte funciara pentru 

Casa de cultura "Jan Caciula" 

286 22.09.2021 
FF 

00078/22.09.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

980.00 

Documentatie carte funciara alipiere extravilan, 

tarla 23/3, parcela: 18/3, 18/2/1, 18/21, NC 26633, 

26634, 26636 

287 23.09.2021 FF 4606/23.09.2021 
Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
593.92 Furnizare SSD 250GB si memorie RAM 8 GB  

288 29.09.2021 

FF 996/28.09.2021 

(inregistrata pe 

29.09.2021) 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

8,400.00 
Furnizare 120 tone piatra sparta sort 0-63 pentru 

reparatii strazi Amara 

289 30.09.2021 

AA 3 

CTR.10.187/03.06.2

021 

Achizitie 

directa 

ADI-COM SOFT 

SRL 
  Prelungire durata contractului 

290 06.10.2021 

FF 

060846512/05.10.2

021 (inregistrata pe 

06.10.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
953.78 

Furnizare combina frigorifica pentru familia 

Nitulescu-ajutor social 

291 06.10.2021 

FF 

229202373993/04.1

0.2021 (inregistrata 

pe 06.10.2021) 

Achizitie 

directa 

DANTE 

INTERNATION

AL SA  

235.29 Furnizare scaun birou ergonomic pentru biblioteca 

292 06.10.2021 

FF 

060822195/04.10.2

021 (inregistrata pe 

06.10.2021) 

Achizitie 

directa 

ALTEX 

ROMANIA SRL 
487.31 Furnizare imprimanta EPSON pentru biblioteca  

293 07.10.2021 

FF 

9400402324/06.10.

2021 (inregistrata pe 

07.10.2021) 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 123.02 Furnizare perdea pentru sala de sedinta  

294 08.10.2021 

FF 4190/01.10.2021 

(inregistrata pe 

08.10.2021) 

Achizitie 

directa 

FINAL 

MANAGEMEN

T SOLUTION 

SRL 

2,069.40 
Furnizare materiale de protectie impotriva 

COVID-19 pentru personalul din primarie  

295 08.10.2021 FF 9703/08.10.2021 
Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

193.57 
Furnizare apa plata si pahare plastic Centru de 

vaccinare Amara 

296 11.10.2021 

AA4 

(5156/11.10.2021) 

CTR. 9019068589 

/21.10.2020 

Achizitie 

directa 
RCS&RDS SA   

Introducere retea internet la Dispensar Uman 

Amara - 5 euro/luna 

297 11.10.2021 

CTR. 

19.357/11.10.2021 

si AA1 

(19.705/18.10.2021) 

Achizitie 

directa 
COMFRIG SRL 2,187.87 

Pompa circulatie IMP NMT SMART 32/80 pentru 

sistemul de climatizare de la sediul administrativ 

298 12.10.2021 
CTR. 

19.449/12.10.2021 

Achizitie 

directa 

RE-THERM 

IMPORT 

EXPORT SRL 

42,016.6

2 

Servicii de siguranta publica prin dezinfectia 

spatiilor publice din orasul Amara in vederea 

prevenirii raspandirii virusului SARS COV-2, pe 

perioada carantinarii zonale a orasului Amara 
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299 13.10.2021 

FF 

9400704366/13.10.

2021 

Achizitie 

directa 
DEDEMAN SRL 358,82 

Furnizare plexiglass incolor pentru inlocuire usa 

tractor 

300 19.10.2021 
CTR. 

19978/19.10.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,900.00 
Elaborare 3 carti funciare: 1 teren intravilan si 2 

apartamente  solicitate de juridic 

301 19.10.2021 
CTR. 

19930/19.10.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
3,500.00 

Elaborare 7 carti funciare pentru 7 terenuri 

intravilane solicitate de juridic 

302 20.10.2021 

CTR. 

20023/20.10.2021 

(inregistrat pe 

08.11.2021 la 

prestator) 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 
5,623.30 

Servicii cablare 2 trape fum la centrala de incendiu 

si realizarea traseului pentru 1 trapa in podul 

primariei si cablare dupa instalare 

303 26.10.2021 
AA 4 CTR. NR. 

10.187/03.06.2021 

Achizitie 

directa 

ADI-COM SOFT 

SRL 
  Prelungire durata contractului 

304 27.10.2021 
AA 2 CTR. NR. 

10.414/07.06.2021 

Achizitie 

directa 

TOPSOFT CAD 

SRL 
  

Modificare plata serviciilor pe etape: etapa 1 - 

3.800,00 lei si etapa 2 - 3.340,00 lei 

305 28.10.2021 

FF 6899/27.10.2021 

(inregistrata pe 

28.10.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
588.24 

Furnizare dezinfectanti, alcool sanitar, role hartie 

Centru de Vaccinare Amara 

306 28.10.2021 

FF 6898/27.10.2021 

(inregistrata pe 

28.10.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
674.37 

Furnizare produse de papetarie Centru de 

Vaccinare Amara (h xerox, pixuri, corector, 

baterii, tonnere) 

307 28.10.2021 FF 9749/28.10.2021 
Achizitie 

directa 

DIRECT & 

PARTNERS 

SRL 

164.31 
Furnizare apa plata bidon 19 l Centru de Vaccinare 

Amara 

308 28.10.2021 

FF 6597/15.10.2021 

(inregistrata pe 

28.10.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
371.43 

Furnizare tonnere, carnete consultatii, hartie 

xerox, post it Centru de Vaccinare Amara 

309 28.10.2021 FF 1799/28.10.2021 
Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
3,378.00 

Instalare 4 camere video de supraveghere la 

dispensarul uman Amara (masura impusa de 

evaluarea la risc efectuata de PFA MATAC 

LUCIAN) 

310 29.10.2021 FF 6978/29.10.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
42.00 

Furnizare 10 seturi pahare plastic Centru de 

Vaccinare Amara 

311 29.10.2021 
CTR.20.715/29.10.2

021 

Achizitie 

directa 

SC 

SCHUBERT&F

RANKZE SRL  

3.000,00 
Publicare inserat in harta de perete a judetului 

Ialomita 

312 02.11.2021 
AA 1 CTR. 

C822/14.02.2019 

Achizitie 

directa 

CIGA ENERGY 

SA 
  Reinnoire clauze contractuale  

313 05.11.2021 FF 7158/05.11.2021  
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
210.92 

Furnizare produse de curatenie Biblioteca orasului 

Amara 



32  

314 FF 7159/05.11.2021 487.39 
Furnizare produse de papetarie Biblioteca orasului 

Amara 

315 09.11.2021 
CTR. 

21.300/09.11.2021 

Achizitie 

directa 

P.F. ION 

LAZAR ELENA 
1,400.00 

Servicii specializate de evaluare doua terenuri: 

teren intravilan 100mp, str. George Valsan, tarla 

315/7, parcela 54/1 si teren intravilan 200mp, str. 

Ion Creanga, tarla 60, parcela 150/1 

316 09.11.2021 

FF 1019/08.11.2021 

(inregistrata pe 

09.11.2021) 

Achizitie 

directa 

FARMACIA 

DIANA 

ALEXANDRU 

SRL 

1,340.00 
Furnizare 100 buc test rapid co-vid 19 

nazofaringian pentru Centru de Vaccinare Amara 

317 09.11.2021 

FF 

38919/08.11.2021 

(inregistrata pe 

09.11.2021) 

Achizitie 

directa 

SC REPARATII 

CENTRALE 

SRL 

4,798.32 

Furnizare schimbator si cadru energy top 125W 

pentru sistemul de climatizare de la Dispensarul 

Uman Amara 

318 09.11.2021 
FF 

00306/09.11.2021 

Achizitie 

directa 

LANDMARK 

GROUP SRL 
745.00 

Furnizare tipizate pentru Biblioteca Orasului 

Amara 

319 11.11.2021 
DA 29204469 din 

11.11.2021 

Achizitie 

directa 
AMPA SA 

54,500.0

0 
Furnizare tocator crengi NHS 150l 

320 18.11.2021 

2145094740/15.11.

2021 (inregistrata pe 

18.11.2021) 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 95,00 Innoire certificat digital pentru Besliu Dana 

321 19.11.2021 
AA 1 la CTR. 

18.084/22.09.2021 

Achizitie 

directa 

CONSIT 

TRIFAN SRL 
  

Modificarea duratei contractului: 95 de zile pentru 

documentatiile pentru strazile din orasul Amara si 

125 de zile pentru documentatiile aferente DN2C 

322 22.11.2021 
CTR. 

22.140/22.11.2021 

Achizitie 

directa 

SC 

ENVISTRUCT 

CONSULT SRL 

5,500.00 

Servicii de actualizare documentatii existente in 

cadrul proiectului "Modernizare drum comunal 

(DC53/De338) in orasul Amara, jud.Ialomita" 

323 23.11.2021 
CTR. 

22.283/23.11.2021 

Achizitie 

directa 

PFA 

IORDACHE 

MARIANA 

1,900.00 
Intocmirea unui numar de 5 (cinci) documentatii 

de dezmembrare 

324 23.11.2021 
CTR. 

22.286/23.11.2021 

Achizitie 

directa 

SC 

MILLENIUM 

MANAGEMEN

T SISTEM SRL 

800.00 
Publicare text 1/2 A4 in Ghidul Primariilor ed. 

XIX si abonament nelimitat la portalul online 

325 24.11.2021 

FF 

62979/23.11.2021 

(inregistrata pe 

24.11.2021)  

Achizitie 

directa 
CORAGEO SRL 6,097.20 

Furnizarea 430 topuri hartie xerox A4 si 21 topuri 

hartie xerox A3 

326 25.11.2021 

FF 222/23.11.2021 

(inregistrata pe 

25.11.2021) 

Achizitie 

directa 

FURCOIU GH. 

VICTORIA 

PERSOANA 

FIZICA 

AUTORIZATA 

270.00 
Furnizare carti pentru copii Biblioteca Orasului 

Amara 

327 25.11.2021 
CTR. 

22434/25.11.2021 

Achizitie 

directa 

YUS SECURITY 

SRL 
500.00 Elaborare evaluare la risc platforma gunoi est 
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328 26.11.2021 
CTR. 

22527/26.11.2021 

Achizitie 

directa 

STRAJERI 

PROTECT SRL 

60,278.4

0 
Servicii paza platforma gunoi est 

329 26.11.2021 FF1995/26.11.2021 
Achizitie 

directa 

ITPC SERVICE 

SRL 
125.00 Furnizare 1 transformator camera speed dome 

330 26.11.2021 
AA 5 la CTR. 

10.187/03.06.2021 

Achizitie 

directa 

ADI-COM SOFT 

SRL 
  Prelungirea duratei contractului 

331 03.12.2021 
CTR. 

22786/03.12.2021 

Achizitie 

directa 

GIS 

CONSULTING 

SRL 

2,000.00 
Elaborare carte funciara teren platforma de gunoi 

vest 

332 03.12.2021 

AA2 

(22844/03.12.2021) 

LA CTR. 

7818/29.04.2021 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 
  Actualizare anexa 1 contract 

333 03.12.2021 
AA 1 la CTR. 

15.328/05.08.2021 

Achizitie 

directa 

GIS 

CONSULTING 

SRL 

111,829.

20 

Modificarea pretului contractului la care nu se mai 

percepe TVA, firma fiind neplatitoare de TVA 

334 03.12.2021 
CTR.22.809/03.12.2

021 

Achizitie 

directa 
CERTSIGN SA 6,280.00 

Furnizare 40 kit-uri semnaturi electronice cu 

valabilitate 1 an pentru functionarii publici si 

consilierii juridici 

335 06.12.2021 
CTR. 

22868/06.12.2021 

Achizitie 

directa 

GEODATA 

SERVICES SRL 

34,950.0

0 

Servicii elaborare registru spatii verzi intravilan 

oras Amara 

336 06.12.2021 
CTR. 

22910/06.12.2021 

Achizitie 

directa 

ROMOFFICE 

SRL 
4,201.68 

Achizitie 2 puncte aprindere iluminat public oras 

Amara 

337 06.12.2021 

FF 4675/26.11.2021 

(inregistrata pe 

06.12.2021) 

Achizitie 

directa 

PREXIM SERV 

SRL 
2,322.07 

Innoire licenta antivirus pentru 43 de utilizatori 

pentru 12 luni  

338 06.12.2021 

FF 

12021535125/02.06

.2021 (inregistrata 

pe 06.12.2021)  

Achizitie 

directa 
LIBRIS SRL 1,606.78 

Pachet format dintr-un numar de 59 de carti pentru 

dotarea Bibliotecii Orasului Amara  

339 07.12.2021 

FF 7835/26.11.2021 

(inregistrata pe 

07.12.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
3,193.28 Furnizare materiale 1 decembrie 

340 09.12.2021 FF 8122/09.12.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
259.25 

Furnizare papetarie Centru de Vaccinare Amara 

(h. Xerox, bibliorafturi, baterii, corector) 

341 10.12.2021 

CTR. 

23394/10.12.2021 

(inregistrat la 

AMPA cu nr. 

1256/14.12.2021) 

Achizitie 

directa 
SC AMPA SA 

69,500.0

0 

Furnizare tocator crengi si resturi vegetale NEGRI 

R280TN-M 

342 08.12.2021 

FF 

125521/08.12.2021 

(inregistrata pe 

09.12.2021) 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 

529.41 Furnizare consumabile copiator Proiecte 

343 13.12.2021 
FF 

125539/13.12.2021 

Achizitie 

directa 
1,435.00 Furnizare unitate laser copiator Relatii cu publicul 
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344 

13.12.2021 

FF 

125537/13.12.2021 

(inregistrata pe 

14.12.2021) 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 

226.89 Furnizare black developer copiator Proiecte 

345 

FF 

125538/13.12.2021 

(inregistrata pe 

14.12.2021) 

Achizitie 

directa 
1,004.19 Furnizare consumabile copiator Impozite si Taxe  

346 13.12.2021 
CTR. 

23.551/13.12.2021 

Achizitie 

directa 

ALL 

CONSTRUCT 

SUD SRL 

29,440.0

0 

Inchiriere utilaje pentru concasare deseuri 

rezultate din constructii depozitate la platforma de 

gunoi din N-V orasului Amara 

347 14.12.2021 

AA1 

(23581/14.12.2021) 

LA CTR.  

10154/02.06.2021 

Achizitie 

directa 

SC CISIF 

PUBLIC 

PROTECTION 

SRL 

  Prelungire durata contract  

348 14.12.2021 
CTR. 

23.567/14.12.2021 

Achizitie 

directa 

OYL 

COMPANY 

HOLDING AG 

SRL 

11,250.0

0 

Inchiriere buldozer D6N echipat cu lama fata si 

scarificator pentru reorganizarea vechii platforme 

de gunoi din N-E orasului Amara 

349 15.12.2021 

FF 1688/08.12.2021 

(inregistrata pe 

15.12.2021) 

Achizitie 

directa 

PATRIOTUL 

SRL 
533.50 Furnizare 970 buc felicitari A6 de Craciun  

350 15.12.2021 
CTR. 

23686/15.12.2021 

Achizitie 

directa 

SC CRIBER 

NET SRL 

42,293.0

0 

Furnizare 2 bazine pentru bransament canalizare 

Gradina de Vara Amara 

351 15.12.2021 FF 8337/15.12.2021 
Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
46.22 

Furnizare stampila intrare-iesire pentru biroul 

relatii cu publicul 

352 16.12.2021 

FF 

01354/15.12.2021 

(inregistrata pe 

16.12.2021) 

Achizitie 

directa 

ELHOR TRADE 

SRL  
493.36 

Furnizare 24 role folie strech pentru infoliere 

scaune Gradina de Vara 

353 20.12.2021 

AA1 

(24056/20.12.2021) 

LA CTR. 

23567/14.12.2021 

Achizitie 

directa 

OYL 

COMPANY 

HOLDING AG 

SRL 

  

Suplimentarea cu 80 ore actionare servicii 

buldozer pentru restrangere platforma gunoi N-E 

oras Amara (22.500 lei fata TVA) 

354 21.12.2021 
FF 

125580/21.12.2021 

Achizitie 

directa 

COPYPREX 

SRL 
2,445.37 

Furnizare consumabile pentru copiatorul de la 

contabilitate  

355 27.12.2021 

FF 

325052/20.12.2021 

(inregistrata pe 

27.12.2021) 

Achizitie 

directa 

ARROW 

INTERNATION

AL SRL 

630.09 
Furnizare corsa fixa  L 152 cm pentru retentie 

animale Adapostul de caini fara stapan Amara 

356 29.12.2021 

FF 8806/28.12.2021 

(inregistrata pe 

29.12.2021) 

Achizitie 

directa 

CONTE IMPEX 

SRL 
163.87 

Furnizare registre evidenta documente pentru 

compartimentul juridic si relatii cu publicul 

357 29.12.2021 

AA 1 la 

CTR.19.449/12.10.2

021 

Achizitie 

directa 

RE-THERM 

IMPORT 

EXPORT SRL 

  
Prelungirea duratei contractului pana la data de 

30.04.2022 

358 29.12.2021 
AA 1 la CTR. 

22.527/26.11.2021 

Achizitie 

directa 

STRAJERI 

PROTECT SRL 

64,627.2

0 

Pentru perioada 01.01.2022-31.05.2022 se 

modifica pretul la valoarea de 15 lei/ora/ agent de 

securitate fara TVA  
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359 29.12.2021 
AA 1 la CTR. 

2.695/15.02.2021 

Achizitie 

directa 

PRO AIR 

CLEAN SA 
1,400.00 

Prelungirea duratei contractului pana la data de 

30.06.2022 

360 29.12.2021 
AA 1 la CTR. 

431/11.01.2021 

Achizitie 

directa 

PRO AIR 

CLEAN SA 
  

Se prelungeste durata contractului pana la 

30.04.2022 si se modifica tariful pentru preluare 

deseuri la valoarea de 5.20 lei fara TVA/tona si 

procentul de penalizare pentru fiecare zi de 

intarziere in cazul neplatii facturilor devine 0.5% 

361 29.12.2021 
CTR. 

24.550/29.12.2021 

Achizitie 

directa 
MINEX SRL 

21,000.0

0 

Servicii elaborare:                                                a) 

Documentație pentru obținerea certificatului de 

urbanism; 

b) Documentații obținere acorduri/avize solicitate 

prin certificatul de urbanism; 

c) Studiu de fezabilitate;  proiect ”Stații de 

reîncărcare vehicule electrice în orașul Amara, 

județul Ialomița” 

362 29.12.2021 
CTR. 

24551/29.12.2021 

Achizitie 

directa 
MINEX SRL 

19,000.0

0 

Serviciilor de elaborare și depunere la 

Administrația Fondului pentru Mediu  cerere de 

finanțare aferentă proiectului ”Stații de reîncărcare 

vehicule electrice în orașul Amara, județul 

Ialomița” 

363 29.12.2021 
CTR . 

24553/29.12.2021 

Procedura 

simplifica

ta 

FRANGOMY 

SOLUTIONS 

SRL 

168,000.

00 

Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii de turism in stațiunea 

balneoclimaterică Amara prin amenajarea Plajei 

Perla” 
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Compartimentul scriere și monitorizare proiecte 

 
 

 

În anul 2021, s-au semnat următoarele contracte de finanțare:  

 

 în data de 29.10.2021, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul: 

       ”Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița cu program normal prelungit 

”Prichindel” Oraș  Amara, județul Ialomița” 

 - proiect depus în cadrul POR 2014-2020, Axa 3/1/Cresterea eficienței energetice în 

cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistreaza consumuri energetice mari, în 24 iulie 2020; 

 - valoare totală proiect: 5.853.293,32 lei. 

 

 în data de 25.06.2021, s-a semnat contractul pentru finanțarea în cadrul Programului 

național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.  

- valoare proiect : 160.000,00 lei 

 

 în data de 07.06.2021, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul: 

”Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului General de 

Urbanism , Oraș Amara, județul Ialomița” 

- proiect depus în cadrul PNDR 2014-2020, măsura 19.2_7.1/6B ”Sprijin pentru 

elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a localităților și a satelor din zonele rurale și 

de dezvoltarea a serviciilor de bază oferite de acestea” deschisă în cadrul GAL Ialomița 

Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga; 

- valoare totală proiect: 340,088.91 lei. 

 

 În octombrie 2021, s-a semnat contractul cu ADI Ialomița pentru proiectul:  

” Modernizare drum comunal (DC53/DE338) în orașul Amara, județul Ialomița - lot 

1”.  

    - valoare totală proiect: 818,504,44 lei (208,504.00 ADI și 610,000,00 exc. buget local, 

fonduri alocate cu destinația ”Modernizare DC53”) 

 

 

 

 

În vederea obținerii unor finanțări, pe parcursul anului 2021, au fost depuse proiectele 

de mai jos: 
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Proiect depus de către UAT Oraș Amara, în anul 2021, în cadrul Programului PNCIPS - CNI 

 
Titlul 

proiectului 

Surse de 

finanțare 

(fonduri 

europene, 

buget de stat, 

buget local) 

Programul  

PNCIPS - CNI 

Valoarea 

totală a 

proiectului 

Perioada  

de 

implementare 

Stadiul 

proiectului 

"Reabilitare, 

modernizare și 

dotare Casa de 

Cultură “Jan 

Căciulă” din 

orașul Amara, 

județul 

Ialomița” 

 

Buget local, 
Buget de stat 

PNCIPS 8.007.524,41 
LEI 

Durata de 
execuție efectivă 

a lucrărilor de 

construcții este 

de 12 luni de la 

semnarea 

contractului de 

execuție 

A fost depus la 
CNI  pe 

09.06.2021; 

Stadiul: 

Clarificări 

 

 

 
Lista proiectelor depuse de către UAT Oraș Amara, în anul 2021, în cadrul 

Programului National de Investiții Anghel Saligny 

 

 

Nr.crt. Nume Proiect Stadiul proiectului 

1. Canalizare Strada Tudor Vladimirescu/ DN2C 

din Orașul Amara, Județul Ialomița 

 

Deviz estimativ general: 

Total general cu TVA = 3,334,173,53 lei 

Cerere finanțare 

Nr de înregistrare :  

131617 / 1.11.2021 

 

Notă conceptuală; 

Temă de proiectare 

2. Expertiza și îmbunătățirea sistemului de 

captare, transport, tratare și distribuție a apei 

curente în localitatea Amara 

 

Deviz estimativ general: 

Total general cu TVA =8.779.608,22 lei 

Cerere finanțare 

Nr. de înregistrare: 

141042 / 5.11.2021 

 

 

Notă conceptuală; 

Temă de proiectare 

3. Modernizare străzi în orașul Amara, Etapa II 

 

Deviz estimativ general: 

Total general cu TVA = 28.424.548,32 lei 

Cerere finanțare 

Nr. de înregistrare:  

125576 / 1.11.2021 
 

Notă conceptuală; 

Temă de proiectare 

DALI 

4. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere, alei și trotuare în stațiunea Amara 

 

Deviz estimativ general: 

Total general cu TVA = 11.423.415,63 

Cerere finanțare 

Nr. de înregistrare: 

136143 / 1.11.2021 

 

Notă conceptuală; 

Temă de proiectare 

DALI 

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/620ba8cb37aad298555728.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/620ba8cb37aad298555728.xlsx
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In anul 2021, la nivelul UAT Amara s-au aflat în implementare sau în stadiul de realizare 

documentații/obținere avize, următoarele proiecte: 

 

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

 

Pe parcursul anului 2021 dotările achiziționate în proiect, au fost livrate. 

(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.) 

În anul 2021, lucrările aferente investiției au fost în faza de execuție. 

 

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.  

 

Pe parcursul anului 2021, au fost obținute avizele, DTAC (documentația tehnică pentru 

autorizarea lucrărilor de construire, AC (autorizația de construire) iar la finalul anului 

2021 era în curs de elaborare Proiectul Tehnic.   

 

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, 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 54 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; 
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O.S.2. Valorificarea resurselor turistice naturale specifice statiunii prin dezvoltarea 

infrastructurii de tratament intr-o perioada de 54 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. 

 

Pe parcursul anului 2021, au fost obținute avizele, DTAC (documentația tehnică pentru 

autorizarea lucrărilor de construire, AC (autorizația de construire), s-a realizat Proiectul 

Tehnic și s-a urmat procedura de verificare a proiectului tehnic de către verificatori.   

 

Valoare totală proiect: 10.181.974,61 lei  

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 54 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; 
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- 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 54 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.”Creșterea eficienței energetice pentru școala "George Vâlsan", oraș Amara, 

jud. Ialomița” 

- Proiect depus în data de 24.07.2020, 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” ; 

- În anul 2021, proiectul a fost evaluat la finanțator, respectiv verificarea conformității 

administrative, al eligibilității precum și verificarea tehnică și financiară; 

- Valoare totală proiect: de 3.166.862,79 lei. 

 

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. 

 

5.”Cresterea eficientei energetice pentru gradinița cu program normal prelungit 

"Prichindel", oraș Amara, jud. Ialomița” 

- Proiect depus în data 24.07.2020, 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”; 

- In data de 29.10.2021 s-a semnat contractul de finanțare; 

- Valoare totală proiect: 5.853.293,32 lei. 

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 

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. 
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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. 

 

6. ”Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei 

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, proiect depus pe programul 

POIM. 

- Contractul de finanțare a fost semnat în  09.01.2020. 

- Au fost semnate și se află în derulare, contractele pentru: realizare pagină web, audit, 

publicitate, realizare seminarii, achiziționare dotari custode și bunuri UIP lot 1 mobilier și lot 

2 echipamente informatice și accesorii de birou.  

Este în desfășurare procedura pentru evaluarea ofertelor pentru întocmirea planului de 

management al ariei protejate. 

- Valoare totală proiect: 8.359.851,28 lei. 

Obiectiv proiect: Realizarea planului de management. 

 

       7.”Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului General de 

Urbanism, Oraș Amara, județul Ialomița” 

- Proiect depus în cadrul PNDR 2014-2020, măsura 19.2_7.1/6B ”Sprijin pentru 

elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a localităților și a satelor din zonele rurale 

și de dezvoltarea a serviciilor de bază oferite de acestea” deschisă în cadrul GAL Ialomița 

Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga; 

- Contractul de finanțare a fost semnat în 07.06.2021; 

- Valoare totală proiect: 340,088.91 lei. 

 

8.”Modernizare drum comunal (DC53/DE338) în orașul Amara, județul Ialomița 

- lot 1” 

 - proiect depus la ADI, Programul județean de dezvoltare locala – Ialomita, 

- contract semnat cu ADI în octombrie 2021, 

- Valoare totală proiect: 818.504,44 lei. 

 

9, ”Realizare branșament canalizare  Grădina de Vară  Amara la canalizarea 

menajeră a orașului” 

 – proiect finanțat din bugetul local. 

 

10.“Forarea unei surse de apa nepotabila pentru irigarea suprafeței  de iarbă a 

stadionului clubului sportiv Amara în cadrul  proiectului  “Modernizare stadion Amara”  

– proiect finanțat din bugetul local. 

- Valoare totală proiect: 65.448,00 lei. 

 

11. Modernizarea infrastructurii rutiere (modificarea semnalizării rutiere) 

– proiect finanțat din bugetul local. 
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11. Achiziție și implementare soft GIS 

- Proiect finanțat din buget local, 

- Întocmire ortofotoplan, realizare hartă vector GIS, preluare date ANCPI, furnizare 

program software, introducerea hărților fizice și electronice ale tuturor rețelelor de utilități 

publice. 

12. ”Strategia de Dezvoltare Locală, Integrată, perioada 2021-2027, oraș Amara, 

județul Ialomița” 

 - În anul 2021, documentația a fost predată și aprobată de Consiliul Local Amara. 

 - Documentul este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a primăriei 

www.primăria-amara.ro. 

 

 

 

3. Direcția de asistența socială, juridic, stare civilă, registrul agricol și 

cadastru 

  
 

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 funcţional în aparatul de specialitate al 

primarului, fără personalitate juridică. 

           Direcția de Asistență Socială Amara este structurată astfel: 

- Compartiment Asistență Sociala compus din 3 posturi de inspectori din care 2 ocupate și 1 

temporat vacant; 

- Compartiment de asistență medicala comunitară compus din 2 posturi vacante; 

- Cabinet medical școlar și grădiniță compus din 1 post asistent medical ocupat în cadrul 

Gradiniței cu Program Prelungit ͈Prichindel" și ½  post medic vacant; 

- Compartiment Asistenți personali ai persoanelor cu handicap compus din  27 posturi din care 

26 ocupate și 1 post vacant. 

Prestații sociale 

În ceea ce privește activitatea desfăşurată, Direcţia de Asistenţă Socială oraș Amara a 

desfășurat în anul 2021 următoarele activități: 

 Alocații de stat 

 Indemizație/ stimulet pentru creșterea copilului 

 Asistenți personali 

 Indemnizații pentru persoanele cu handicap grav 

 Anchete sociale 

 Reprezentarea persoanelor vârstnice, conform Legii nr. 17/2000 

 Ajutor social 

 Ajutor încălzire 

 Alocații pentru susținerea familiei 
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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 și 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 Direcția de asistenţă socială, efortul bugetar pentru achitarea drepturilor 

cuvenite fiind reliefat mai jos: 

Beneficii şi servicii sociale  

      Sume cheltuite 2021 

 salarii asistenti personali     845.398,0 lei 

 indemnizatii insotitor (inclusiv indemnizaţii CO) 1.351.504,0 lei 

 transport local            106,5 lei 

Preocuparea reprezentanţilor administraţiei publice locale pentru respectarea drepturilor 

persoanelor cu handicap este relevată de încadrarea de asistenţi personali şi acordarea de 

indemnizaţii lunare. 

Persoane vârstnice 

Principalele măsuri întreprinse în anul 2021 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    8 

Internări în Centre persoane fără adăpost     2 

Carduri masa calda OUG 115/2020     98 

Ajutoare POAD tranșa III igienă, tranșa II alimente    398 

Ajutoare POAD tranșa IV igienă, tranșa III alimente   357 

Reprezentarea persoanelor vârstnice                              14         

TOTAL beneficiari   1026 

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 
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cu handicap), majore ca volum al cheltuielilor şi număr de beneficiari, prezentate succint mai 

jos: 

Tipul beneficiului         

   Nr.beneficiari 

 alocaţie de stat (pentru copii) 60 

 indemnizaţie concendiu creştere copil 24 

 alocaţie susţinere familie 66 

 venit minim garantat 20 

 indemnizaţie însoţitor persoane cu handicap/ asistenti personali 82/26 

 stimulent de inserție 19 

 

Un tip distinct de beneficiu social este reprezentat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei, 

acordat doar pe perioada sezonului rece. Pentru intervalul ianuarie –decembrie 2021, situaţia 

acestuia este prezentată succint în tabelul de mai jos: 

- ianuarie - martie 2021, conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare: 

Categorie beneficiari 
Sume acordate / sezon 

(lei) 
Nr. beneficiari/lună 

utilizatori gaz  345 6 familii (6 pers.) 

utilizatori combustibili solizi (lemne) 432 2 familii (3 pers) 

                                                                                  TOTAL: 4 familii (9 pers.) 

   

         - noiembrie - decembrie 2021, conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie  : 

 

Categorie beneficiari 
Sume acordate / sezon 

(lei) 
Nr. beneficiari/lună 

utilizatori gaz  2.850 28 familii (61 pers.) 

utilizatori combustibili solizi (lemne), 

inclusiv beneficiarii de Venit Minim Garantat 
42.432 

38 familii (73 pers) 

Utilizatori energie electrică 100 1 familie (4 pers.) 

Supliment combustibili solizi (lemne), 

inclusiv beneficiarii de Venit Minim Garantat 
760 

38 familii (73 pers) 

Supliment gaze naturale 280 28 familii (61 pers.) 

Supliment energie electrică 1990 65 familii (136 pers.) 

                                                                                  TOTAL: 67 familii (138 pers.) 

  

 În ceea ce privește activitatea asistentului medical generalist principal de la Gradinița 

cu Program Prelungit ”Prichindel" în cursul anul școlar 2020-2021, semestrul II, au fost înscriși  

un număr de 139 preșcolari, iar în cursul anul școlar 2021-2022, semestrul I, sunt  înscriși  un 

număr de 136 preșcolari, pentru care au fost desfășurate următoarele activități: 

 Triajul epidemiologic zilnic, vizarea scutirilor medicale de la frecventarea grădiniței și 

consemnarea în fișele medicale, verificarea avizelor epidemiologice de către 

preșcolarii care au lipsit o perioadă de peste 3 zile consecutive; 

 Supravegherea modului în care se respectă orele de odihnă pentru preșcolarii înscriși 

la program prelungit; 
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 Supravegherea modului în care se respectă igiena individuală în sălile de studiu, 

dormitoare, masă; 

 Întocmirea meniului copiilor împreună cu medicul; 

 Controlarea activității de prevenire a infecției cu SARS-COV-2; 

 Asigurarea primului ajutor preșcolarilor; 

 Raportarea situațiilor specifice astivității instituțiilor colaboratoare. 

 Direcția de Asistență Socială Amara funcționează după următorul program de lucru: 

Luni-Joi între orele 8.00-16.30 și Vineri 8.00-14.00, se efectuează munca de teren prin 

efectuarea de anchete sociale, dar și soluționarea dosarelor, întocmirea de: 

 

 Situații lunare către: A.J.P.I.S. Ialomița, I.T.M. Ialomița, A.J.O.F.M Ialomița, 

D.G.A.S.P.C. Ialomița, Compartimentul de contabilitate, resurse umane, salarizare din 

cadrul Primăriei Amara: 

 situație centralizatoare pentru acordarea alocației de stat; 

 borderou cuprinzând dosarele în vederea acordării indemnizației/ stimulent pentru 

creșterea copilului; 

 Referate privind acordarea, modificarea și încetarea dreptului alocației pentru 

susținerea familiei și pentru fiecare situație în parte se întocmește un borderou; 

 Referate privind acordarea, modificarea, suspendarea, reluarea și încetarea dreptului la 

ajutor social, întocmindu-se lunar, borderouri; 

 Situația privind asistenții personali și indemnizațiile cuvenite persoanelor cu handicap 

grav. 

 Se întocmesc de asemenea următoarele situații centralizatoare: raport statistic, 

centralizator, situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 

ajutor social. 

 Situații trimestriale: 

 Fișa de monitorizare privind numărul familiilor cu copii minori, familii în care părinții 

sunt plecați în străinătate; 

 Raport de monitorizare, semestrial, pentru copiii cu handicap; 

 Raport de monitorizare pentru copii aflați în plasament la rude; 

 Raport privind măsurile de prevenire și combatere a marginalizării sociale; 

 Situația numărului și a plăților asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu 

handicap grav. 

 Direcția colaboarează cu personalul/ asistenți sociali din alte instituții (DGASPC 

Ialomița, Spitalul Județean, Inspectoratul de Poliție, Medici de familie, Scoală, Gradiniță, 

Crucea Roșie,  alte primării, fundații, asociații, etc.) în vederea soluționării diferitelor 

probleme. 

       

          Conform datelor statistice furnizate pe Site-ul Direcției de Statistică Ialomița Populația 

orașului Amara după domiciliu la data de 01 ianuarie 2021 se prezenta astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Grupă de vârstă Numar Masculin  Feminin  

1 0-4 ani 299 160 139 

2 5-9 ani 331 181 150 

3 10-14 ani 466 246 220 
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4 15-19 ani 343 165 178 

5 20-24 ani 413 200 213 

6 25-29 ani 445 224 221 

7 30-34 ani 615 320 295 

8 35-39 ani 526 273 253 

9 40-44 ani 685 360 325 

10 45-49 ani 709 365 344 

11 50-54 ani 743 399 344 

12 55-59 ani 415 208 207 

13 60-64 ani 469 234 235 

14 65-69 ani 501 222 279 

15 70-74 ani 346 149 197 

16 75-79 ani 228 84 144 

17 80-84 ani 178 61 117 

18 85 ani și peste 126 41 85 

 TOTAL 7838 3892 3946 

 

 

Propuneri de îmbunătățire a serviciilor către populație: 

 Angajarea a cel puțin un asistent medical comunitar în vederea  îmbunătățirii stării de 

sănătate a populației prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a 

tuturor persoanelor din comunitate, indiferent de statutul socioeconomic sau a nivelului 

de educație. 

 Înființarea unui centru pentru adăpostirea temporară a persoanelor supuse violenței 

domestice. 

  Înființarea unui centru pentru cazarea persoanelor vârstnice, fără aparținători, sau ai 

căror aparținători se aflată în dificultate materială . 

 Înființarea unei cantine sociale. 

Propunerile evidențiate mai sus, sunt realizabile pe termen mediu și lung ținând cont că 

instituția nu are fonduri pentru a fi alocate acestor investiții. 

 

Compartimentul Registru Agricol si Cadastru 

 
Obiectul activității inspectorului din cadrul compartimentului registrul agricol și 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; 

 Efectuează sondaje la gospodăriile populației privind veridicitatea datelor declarate de 

către cetațeni; 
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 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 2021 

În anul 2021 au fost eliberate din Registru Agricol, la cererea cetățenilor, un număr total de 

8264 documente, astfel: 

 Atestate producător eliberate – 25; 

 Certificate de nomenclatură stradală – 650; 

 Adeverințe teren – 4500; 

 Adeverințe locuitor – 2700; 

 Anexa 5,6 - 199; 

 Adeverințe subvenție Apia - 190; 

 

Compartimentul Cadastru a efectuat 93 măsurători cadastrale astfel: 

 Măsurători pentru delimitarea proprietății -7; 

 Eliberare act de proprietate – 46; 

 Pentru stabilirea categoriilor de folosință – 9; 

 Remăsurarea suprafeței de intravilan și extravilan la cererea cetățenilor -14; 

 Cereri de asistare a măsurătorii din partea Tribunalului – 4; 

 Măsurători în vederea concesionării – 13. 

 

Compartimentul Stare Civila 

 

Funcționează în subordinea Secretarulului General al orașului și conform organigramei, sunt 

prevăzute doua posturi (un post de referent superior și un post de inspector), ambele fiind 

ocupate. 

Obiectul activității inspectorului din cadrul compartimentului stare civilă: 

 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; 
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 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; 

 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 2021 

Activitatea profesională  în cadrul compartimentului de stare civilă s-a materializat în anul 

2021 după cum urmează: 

 Acte de naştere – 15, din care : 1 adopție și 14 transcrieri; 

 Acte căsătorie – 49 din care 28 căsătorii oficiate în deplasare; 

 Acte rectificate - 3; 

 Acte de deces – 90; 

 Buletine statistice – 154; 

 Divorţuri pronunțate pe cale administrative - 3; 

 Comunicări de naştere - 15; 

 Anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesoriale - 176; 

 Eliberări de livrete de familie - 40; 

 Operaţiuni în Registrul electoral – radiat alegători - 90;  

 Înscriere mențiune divorț pronunțat in străinatate; 

 Certificate eliberate: 

- naştere 45; 

- căsătorie 76; 

- deces 130; 

 Menţiuni în registrele de stare civilă: 

- Exemplarul I – 124; 

- Către alte primării - 171; 

- Exemplarul II – 182; 

- Primite de la alte primării – 58. 

 

Compartimentul juridic 

 

Compartimentul 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 2021 Instituției Prefectului – Județul 

Ialomița pentru a fi efectuat controlul de legalitate a fost de 543 dispoziții. 

 Consiliul Local al orașului Amara s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 19 ședinte 

extraordinare. 

 Numărul de Hotărâri emise, avizate și transmise în anul 2021 către Instituția Prefectului 

– Județul Ialomița pentru a fi efectuat controlul de legalitate a fost de 173 hotărâri.  

 In decursul anului 2021, au fost înregistrate la Primăria Orașului Amara, un număr de  

27 solicitări de informații de interes public.  

Au fost rezolvate favorabil toate cele 27 solicitări de informații de interes public. În decursul 

anului 2021 nu s-au înregistrat plângeri în instanță în baza Legii 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public. 

 

Obiectul activităţii consilierilor juridici: 

 Promovează acţiuni în justiţie,cu aprobarea conducătorului instituţiei și uzează toate căile 

de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora; 

 Asigură asistenţă juridică 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. 

 

Situatia statistica privind dosarele inregistrate in anul 2021: 

 Obligația de a face – 2; 

 Fond funciar – 6; 

 Plângere contravențională – 3; 

 Anulare act administrativ – 8; 

 Contestații la executare – 4; 

 Rezilieri contracte – 2; 

 Cereri admitere la masa credală – 6; 

 Pretenții – 6; 

 Evacuare – 0; 

 Transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității – 160. 



51  

Situația dosarelor la sfârșitul anului 2021: 

 Dosare înca pe rol – 117 dosare 

Instanțele de judecată la care au fost înregistrate dosarele: 

 Judecatoria  Slobozia; 

 Tribunalul  Ialomita; 

Situația contractelor încheiate pe anul 2021  privind bunurile  domeniului public și 

privat: 

 Contracte de concesiune  - 11 ; 

 Contracte de inchiriere – 4 ; 

 Contracte de comodat – 1 ; 

Oferte de vânzare teren extravilan – 82. 

 

 

 

4. Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

 

 

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 2021, au fost analizate si eliberate: 

 Certificate de Urbanism – 121; 

 Certificate de atestare a edificării construcțiilor – 35; 

 Procese-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor – 31; 

 Autorizații de construire/desființare – 74. 
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5. 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. 

 

Poliția Locală Amara a desfășurat activități pentru realizarea misiunilor specifice în 

contextul răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus Sars-Cov-2. 

Acțiunile desfășurate au vizat respectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de 

protecție, cu scopul de a limita răspândirea virusului, prin măsurile impuse atât de C.N.S.U, cât 

și de C.L.S.U. (respectarea distanțării sociale, obligativitatea purtării măștii în spațiile publice, 

respectarea măsurilor în cazul persoanelor carantinate sau aflate în izolare). 

Pe lângă aceste măsuri preventive, pe parcursul anului 2021, polițiștii locali au 

desfășurat activități ce au avut ca scop: 

- asigurarea ordinii și liniștii publice,  

- combaterea fenomenului de cerșetorie,  

- asigurarea unui cadru operațional necesar desfășurării în condiții de siguranță a traficului 

rutier și pietonal,  

- respectarea legislației în domeniul construcțiilor și afișajului stradal,  

- aplicarea legislației în vigoare pe linie de protecție a mediului,  

- desfășurarea unui comerț civilizat pe raza orașului. 

 

Obiectivele Poliției Locale pentru anul 2021 au fost: 
- creșterea numărului activităților preventive, 

- creșterea încrederii populației în Poliția Locală, 

- asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza orașului, 

- menținerea ordinii și siguranței în zona școlii din oraș,  

- asigurarea fluenței traficului rutier, 

- asigurarea unui mediu curat în vederea creșterii calității vieții cetățenilor, 

- respectarea cu strictețe a normelor cu privire la construcții, 

- respectarea normelor privind activitatea de comerț. 

 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Poliția Locală a cooperat cu instituțiile din 

cadrul I.P.J. Ialomița prin Poliția Orașului Amara, I.J.J. Ialomița prin Postul de Jandarmi din 

orașul Amara precum și alte instituții care au ca domeniu de activitate siguranța cetățeanului. 

Scopul principal al Poliției Locale este acela de a interveni prompt și cu eficiență la solicitările 

cetățenilor. 

Astfel, s-a intervenit în timp optim solicitărilor cetățenilor, primite pe telefonul de serviciu, 

verbal sau în scris, media timpilor de reacție fiind de 0-15 minute. 

Conform raportului de activitate anual, pe parcursul anului 2021, polițiștii locali au 

acționat zilnic pe raza orașului pentru: 
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- verificarea respectării de către populație a măsurilor dispuse de autorități cu privire la 

prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19, prin patrulări în 

zone aglomerate, magazine, parcuri, verificări la domiciliu a persoanelor aflate în carantină/ 

izolare, ajutând la procurarea hranei sau a altor produse necesare acestor persoane, sau alte 

acțiuni specific; 

- au fost efectuate verificări în parcurile și locurile de joacă pentru copii, pentru a 

preveni faptele de distrugere sau deteriorare a mobilierului din zonă, precum și pentru 

asigurarea unui climat de ordine și liniște publică; 

- au fost efectuate acțiuni privind nerespectarea legislației de către deținătorii de câini 

periculoși sau agresivi, iar în colaborare cu centrul de ecarisaj s-au desfășurat acțiuni de ridicare 

de pe domeniul public, al câinilor fără stăpân; 

- pe linie de disciplină în construcții, au fost însoțiți inspectorii de la compartimentul 

Urbanism în teren, pentru verificarea documentațiilor tehnice depuse în vederea obținerii 

autorizațiilor de construcție, certificatelor de urbanism conform legii 50/1991; 

- informarea cetățenilor cu privire la supraimpozitarea imobilelor degradate; 

-informarea și somarea cetățenilor să ia măsuri de salubrizare a terenurilor neîngrijite, 

pe care le dețin în intravilanul orașului; 

- verificarea organizărilor de șantier din punct de vedere al protecției mediului; 

- sprijinirea firmei de salubrizare a orașului, în desfășurarea activității; 

- identificarea persoanelor care aruncă ilegal deșeuri pe domeniul public sau în alte 

locuri decât cele special amenajate; 

- combaterea comerțului ambulant și stradal neautorizat. 

- însoțirea inspectorilor din cadrul Direcției de Asistență Socială în teren pentru 

efectuarea de anchete sociale, monitorizarea minorilor problemă, a familiilor cu mulți copii, a 

bătrânilor, mămicilor minore, etc.; 

- constatarea unor infracțiuni la regimul rutier (conducere sub influența băuturilor 

alcoolice, conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere sau având permisul 

suspendat), fapte de distrugeri, furturi, loviri și alte violențe, etc. – acțiuni desfășurate în urma 

executării serviciului împreună cu agenții poliției orașului Amara . 

 

Au fost soluționate un număr de aproximativ 500 de sesizări scrise, verbale sau 

telefonice primite de la cetățeni, care au vizat în principal aspecte cu privire la : 

- ocuparea domeniului public cu diferite construcții provizorii sau materiale de 

construcții; 

- împrejmuirea sau rezervarea în mod abuziv a unor suprafețe aparținând domeniului 

public; 

- neîntreținerea fațadelor clădirilor; 

- depozitarea de moloz provenind de la executarea diferitelor lucrări, depozitarea de 

deșeuri în locuri publice; 

- executarea de lucrări de construire/desființare fără autorizație; 

- începerea lucrărilor sau intervențiilor la rețeaua tehnico-edilitară fără autorizările 

legale, nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor, refacerea necorespunzătoare sau 

nerespectarea termenelor de refacere a acestora. 

În anul 2021 au fost aplicate  un număr de 331de sancțiuni astfel: 

-Lg. 55/2020-181 avertismente scrise și 43 de amenzi în valoare totală de 22.000 lei. 

-Lg 61/1991-9 avertismente scrise și 26 de amenzi în valoare totală de 15.000 lei. 

-H.C.L. 15/2004-16 avertismente scrise și 51 de amenzi în valoare totală de 9300 lei. 

-O.U.G 195/2005-1 avertisment scris și 3 amenzi în valoare de 15.000 lei. 

-O.U.G. 92/2001-1 avertisment scris. 
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6. 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 2021, conform raportului depus de societate, în orașul Amara sunt 

racordați la serviciul public de alimentare cu apă, respectiv la rețeaua de canalizare: 

 

Anul/Nr. contracte apă Gospodării  Ag. econ.  Instituții publice 

2020 3003 141 8 

2021 3021 141 8 

    

    

Anul/Nr. contracte canalizare Gospodării  Ag. econ.  Instituții publice 

2020 1564 75 8 

2021 1655 75 8 

 

În prezent, alimentarea cu apă a orașului Amara este asigurată în totalitate de frontul de 

captare propriu și se realizează cu cinci puțuri funcționale, care asigură un debit de apă pe 

timpul verii de 72 mc/h, în condițiile în care cerința de apă în aceeași perioadă este de 150-200 

mc/h, rezultând astfel un deficit de până la 130 mc/h iar calitatea apei extrasă din foraje este 

inferioară. 

Sistemul de alimentare cu apă este format din: frontul de captare a apei brute alcătuit din 5 

puțuri funcționale, 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); 
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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. 

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. 

Stația de epurare a apelor uzate 

Stația 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 a modernizării stării tehnice actuale a operatorului prin implementarea unui laborator 

funcțional în cadrul stației de epurare. 

 

Pentru a identifica problemele reale, primarul orașului a solicitat și s-a efectuat o analiză 

internă, amănunțită a situației existente, în urma căreia s-a constatat necesitatea realizării unor 

intervenții urgente pentru remedierea deficiențelor și buna funcționare a sistemului, cu 

precădere în următoarele direcții:  

- Reabilitarea stației de tratare prin remedierea și modernizarea echipamentelor 

mecanice, electrice și de automatizare; 

- Creșterea capacității de captare și depozitare a apei; 

- Reabilitarea stației de epurare. 

În anul 2021, s-au desfășurat: 

- acțiuni de curățare și igienizare a puțurile existente; 
- acțiuni de curățare a canalizărilor. 

 

Ținând cont că veniturile bugetului local nu pot acoperi aceste cheltuieli iar 

demersurile întreprinse de autoritatea locală către instituțiile abilitate pentru acordarea 

de sprijin financiar, necesar rezolvării situației, au rămas fără răspuns, în anul 2021, UAT 

Amara a depus cerere de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel 

Saligny”, pentru obiectivul de investiții ”Expertiza și îmbunătățirea sistemului de 

captare, transport, tratare și distribuție a apei curente în localitatea Amara”. 
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7. Servicii salubritate - SC SERVICII COMUNITARE AMARA SRL 
        

 

       Societatea SERVICII COMUNITARE AMARA SRL, înființată prin Hotărârea 

Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 63/30.05.2019, cod unic de înregistrare RO41293404 

din 21.06.2019 cu sediul în orașul Amara, str. Libertații, nr.34, camera 1, reprezentată legal 

prin administrator, domnul NITU ALEXANDRU. 

 

       Societatea SERVICII COMUNITARE AMARA SRL, în baza contractului de delegare 

nr.16238 din 18.10.2019 (aprobat prin HCL nr. 128 din 17.10.2019), asigură către populație 

următoarele servicii : 

 colectarea gunoiului menajer pe timp de vară, de două ori pe săptămână, iar pe timp de 

iarnă o data pe săptămână; 

 colectarea resturilor vegetale, vara de doua ori pe lună, iar în sezonul rece o dată pe 

lună; 

 colectarea deșeurilor reciclabile se ridică, separat, în zilele când se ridică deșeurile 

menajere; 

 măturatul mecanizat cu mașina Karker; 

 măturatul manual stradal; 

 golire coșuri stradale; 

 curățarea zăpezii de pe căile publice și împrăștiere material antiderapant, lucrări de 

deszăpezire cu buldoexcavatorul și lama de zapada. 

 

Societatea deține toate licențele legale necesare desfășurării în bune condiții a activității de 

salubrizare. 

 

Pe parcursul anului 2021, s-au efectuat o serie de actiuni de ecologizare și igienizare, astfel: 

 Igienizarea parcului; 

 Ecologizarea în vederea înierbării a platformei de gunoi est; 

 Igienizarea părții din nord a cimitirului. 

      

Conform raportului depus de societate, numărul de angajați ai societății la data de 

31.12.2021 este de 18 persoane, din care : 

 administrator – 1; 

 TSA – 3; 

 șoferi – 4; 

 muncitori (lucratori operativi) – 10; 

 expert contabil cu serviciu externalizat – 1. 

Cheltuieli cu personalul  sunt in medie  de 50.366 lei lunar. 

Societatea mai plateste tichete de masa lunar  in suma de 200 lei de persoana. 

 

Numarul de contracte de prestari servicii incheiate la data de 31.12.2021 este de 2476 din 

care: 2372 contracte incheiate cu persoane fizice la pretul de 9,28 lei de persoana, pret fara 

TVA  si 104 contracte incheiate cu persoane juridice. 
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EVOLUȚIE NUMĂR CONTRACTE PRESTARI SERVICII   

 SERVICIUL SALUBRITATE 

  

 ANUL 

PERSOANE 

FIZICE PERSOANE JURIDICE 

TOTAL NR. 

CONTRACTE  

2019 1810 84 1894 

2020 2223 92 2315 

2021 2372 104 2476 

 

 
 

Cantitatea de gunoi menajer colectată și transportată pe anul 2021 către Vivani este de 1912,20 

tone, pentru care s-a plătit suma de 222.632 lei si 154.818 lei taxa economie circulara pe un an. 

 

De asemeni, în anul 2021, societatea a reciclat din colectare separata (hârtie, carton, sticlă, 

peturi) cantitatea de 94,92 tone din care: 

 Hârtie + carton 23,42 to; 

 Pet 32,89 to; 

 Sticla 38,21; 

 Doze aluminiu 0.40 to. 

 

Separat societatea a dus către Vivani pentru eliminare, deșeuri din construcții în cantitate de 

57,60 tone. 

 

În anul 2021, Primăria orașului Amara a achiziționat și a dat în folosință gratuită societății 

Servicii Comunitare Amara SRL: 

 1 buc. Presă balotat deșeuri BM100; 

 1 buc. Triciclu electric CARGO 500; 

 1 buc. Tocător crengi și resturi vegetale, marca NEGRI-R280 TN-M 

 

Aceste achiziții au influențat în mod pozitiv gradul de colectare a deșeurilor precum și 

valorificarea deșeurilor colectate selectiv. 

Astfel, datorită folosirii presei de balotat deșeuri: 

- s-a redus numărul deplasărilor, 

- s-a redus spațiul de depozitare deșeuri reciclabile, 

- materialele reciclate sunt păstrate în condiții mult mai bune prin balotare, 

- deșeurile balotate pot fi mai ușor și mai bine valorificate (deșeurile vrac fiind valorificate la 

un preț mult mai mic dar și mai greu datorită volumului mare pe care îl ocupă), 
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- s-au redus cheltuielile cu combustibilul necesar transportării deșeurilor în vederea 

valorificării, 

- au crescut veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor reciclabile. 

 

ANUL 2020 2021 

Deșeuri reciclabile (tone/hârtie, carton, sticla, 

peturi) 49.10 94.92 

Deșeuri din construcții (tone) 60.42 57.60 

Deșeuri menajere (tone) 1776.40 1912.20 

 

 

 

 
 

Evoluție colectare selectivă 

Anul Carton PET-uri Sticla Metal 

2020 11.7 20 17.2 0.2 

2021 23.42 32.89 38.21 0.4 

 

 
Societatea deține un parc auto compus din următoarele mijloace de transport: 

- 2 autocompactoare ISUZU an fabricație 2007, 

- 1 transcontainiera  IVECO an fabricație 2008, 

- 1 autoutilitara AVIA an fabricație 2008. 
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Parcul auto este vechi, cu reparatii dese si cu costuri mari. 

In perioada 01.01.2021-31.12.2021 unitatea a platit suma de 28.687 lei fara TVA pentru piese 

de schimb si  reparații auto. 

 

Cheltuielile cu combustibilul  pe perioada de un an sunt în sumă de 65.458 lei, iar energia, 

gazele  și apa sunt 8.392 lei . 

 

Cheltuielile cu materialele consumabile sunt în suma de 11.595 lei, pentru aceeași perioada 

(ponderea mare o deține hârtia și toner imprimantă). 

 

Deasemeni, unitatea a plătit chirii pentru închirierea de utilaje necesare desfășurării activității 

pentru un an ,astfel : 

- 21.008 lei fara TVA pentru închirierea masinii Karcher necesară pentru măturat 

mecanizat, 

-  279 lei fara TVA pentru închirierea unui utilaj de împraștiat material antiderapant. 

La data de 31.12.2021 situația economico-financiară a societății se prezintă astfel: 

- Venituri totale                                    =  1.338  mii lei 

- Cheltuieli totale                                  = 1.262  mii lei 

- Cifra de afaceri                                  = 1.295  mii lei 

- Clienți de încasat                               =      41  mii lei 

- Furnizori de plata                               =    125  mii lei 

 

Pentru buna desfasurare a activitatii de salaubrizare, unitatea ar mai avea nevoie  de 

urmatoarele : 

- autogunoiere de 15 mc , 1 buc.; 

- tomberoane de 120 l, în număr de 2500 buc. 

          

 

       

 

8. 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 2021, 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) –19.000 buc; 
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- plantare trandafiri  - 300 buc; 

- tăieri de corecție trandafiri – 300 buc; 

- cosire repetata mecanica a gazonului în curtea interioara a UAT Amara si biserica Sf. 

Nicolae – 16.800 mp; 

- tunderea gardurilor vii – 1.880 mp; 

2. Lucrări curente de întreținere a spațiilor verzi: 

- degajarea terenului de corpuri străine – 559.000 mp; 

- încărcat și transportat resturi vegetale – 25,00 t ; 

- toaletare arbori din Parcul Balnear și de pe raza Orașului Amara aflați sub rețeaua de 

transport energie electrică; 

- cosirea vegetației cu motocositoarea – 163.500 mp; 

- cosirea vegetației cu ceseul atașat la tractor – 148.000 mp; 

- vopsit borduri în parcul balnear și orașul Amara – 6.2 km; 

- măturat alei dalate și asfaltate în parcuri si scuaruri – 20.000 mp; 

- întreținere si curățat locuri de joaca – 450 mp; 

- defrișări spontane împădurite cu tufișuri si arbuști – 30.000 mp; 

- întreținere și curățenie sediu UAT, Dispensarul Uman, Sala de Sport ,,Tudorița 

Chidu”, Grădinița Prichindel Amara, apartament social din locația 80 Apartamente; 

- activități de ecologizare la Platforma de gunoi; 

- executarea altor activități: amenajare parcare Stadion, amenalare parcare Complex, 

amenajare curte interioară Primăria Veche; 

- lucrări de ridicare a gunoiului și resturi vegetale în zona de nord a cimitirului 

orășenesc; 

- descărcarea și transportul alimentelor, distribuite de UAT Amara persoanelor aflate 

în evidența Direcției de  asistență socială. 
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9. Compartiment cultură, tineret, sport  

 

 

Biblioteca Orășenească Amara, a organizat în colaborare și parteneriat cu elevii 

și profesorii Școlii Gimnazială „George Vâlsan ”Amara precum și cu voluntarii Asociației 

A.D.M.I.S, o serie de evenimente culturale, dedicate copiilor și adolescenților: 

 10 februarie 2021 - „Ziua Internațională a Cititului Împreună” cu elevii claselor 

a II-a A și a VII-a A de la Școala Gimnazială „George Vâlsan” Amara, 

coordonați de doamna prof. înv. primar, Ion Nineta și doamna profesor Sandu 

Dorina. Au participat 41 elevi. 

 26 februarie 2021 - atelier creativ de confecționare mărțișoare, pe două grupe, 

cu elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială ,,George Vâlsan". Cu aceste 

mărțișoare confecționate din cel puțin un material reciclabil, copiii au  

participat la un concurs cu expoziție online denumit „Creator de mărțișoare. 

Sărbătorește primăvara cu Twinkl!" 

 

 2 martie 2021 – confecționare mărțișoare tradiționale, pentru participarea la 

un proiect educațional transnațional, referitor la mărțișor – element de 

patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Au participat elevii Școlii Gimnaziale 

Amara. Participanți: 11 elevi. 

 4 martie 2021 – atelier de creație pt proiectul „Promenada Culturală 

MarțUNESCO”. 
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 9 martie 2021 - prezentarea semnificației zilei de 9 martie – „Mucenicii” și  

finalizarea expoziției  pentru „Promenada Culturală MarțUnesco”, inclusă în 

proiectul educațional transnațional.  

 13-22 aprilie – vacanța de primăvara cu ateliere de lectură, pictură, lucru 

manual, ludotecă  în așteptarea sărbătorii religioase  - Paștele. 

 

 10 august 2021 – 9 septembrie, derularea proiectului  „Visuri. Arte. 

Armonii” în parteneriat cu Asociația A.D.M.I.S – ateliere creative și 

re..creative pentru copii și adolescenți. 

 

 Octombrie -proiectul „Dăruiești o carte, dăruiești împliniri!” 

 

 
 

 Decembrie –în parteneriat cu Asociația ADMIS, proiectul  „Scrisoare de 

la…Moș Crăciun”. Copiii au scris Moșului o scrisoare în care au vorbit despre 
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probleme de suflet, nemulțumiri, frământări, îngrijorări sau neîmpliniri,  iar 

acesta le-a răspuns în scris alături de mici daruri. 

 

 

 

 

 

Clubul Sportiv Amara, are sediul în Amara și secții de : 

- fotbal,                                              - handbal,               - tenis, 

- lupte,                                               - atletism,               - tenis de masă. 

- dans sportiv,                                    - baschet, 

- șah                                                   - volei, 

 

 Rezultatele sportivilor din cadrul CS Amara, care au participat la competiții județene, 

naționale și internaționale, în anul 2021 

 

 CS Amara secția FOTBAL, a obținut următoarele rezultate: 

 - Seniori Liga 4 locul 1 (27sporturi), 

 - Seniori Liga 5 locul 4 (28 sportivi), 

 - Juniori A 1 locul 2 (32 sportivi), 

 - Juniori C locul 2 (25 sportivi), 

 - Sportivi născuți 2013-2014-2015 locul 3 (20 sportivi). 

 

 CS Amara, secția LUPTE: 

 - Stancu Stefan Andrei 

Rezultate lupte libere (Sport Olimpic) 

Locul 2 Vicecampion Național Individual U15 cat 48 kg 

Locul V Campionatul Național Individual cadeți cat 55 kg 

Locul 2 Cupa Romaniei cadeți (16-17 ani), cat 48 kg 

Participare Campionatul European Sofia U15 cat 48 kg 

Rezultate lupte pe Plaja (Sport Neolimpic) 

Locul 1 Campionatul Național cadeți (16-17 ani) cat 50 kg 
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Locul 2 Vicecampion Europeancadeți (16-17 ani) cat 50 kg 

 - Minea Alexandru- Andrei 

Rezultate lupte libere (Sport Olimpic) 

Locul 1 Campionatul Național Individual U15 CAT 35 KG 

Locul 1 Cupa Romaniei U15 cat 35 kg 

Participare Campionatul European Sofia U15 cat 35 kg 

Rezultate lupte pe Plaja (Sport Neolimpic) 

Locul 2 Vicecampion național individual U15 cat 40 kg 

 - Dumitru Oana – Izabela 

Rezultate Lupte Feminine (Sport Olimpic) 

Locul 1 Campioana Naționala Individuala U13 cat 44 kg 

 - Coteanu Alexandru 

Rezultate lupte libere (Sport Olimpic) 

Locul 3 Medalie de bronz Campionatul Național U15 cat 35 kg 

Rezultate lupte pe Plaja (Sport Neolimpic) 

Locul 3 Medalie de bronz Campionatul Național U15 cat 35 kg 

 - Sava George 

Rezultate lupte libere (Sport Olimpic) 

Locul 3 Medalie de bronz Campionatul Național U13 cat 47 kg. 

 

CS Amara, secția DANSURI: 

- Participare la Festivalul Internațional BARR, Muntenegru, 

- Concursul Național al Palatului Copiilor, București – Locul 1, dans de caracter, copii 

11-14 ani, 

- Concurs Național de Dans, Galați – Locul 1, dans de caracter, copii 8-10 ani, 

- Participare la Concursul de toacă organizat în Amara, 

- Participare la Festivalul Interetnic Constanța, 

- Participare la Festivalul Național al Tradițiilor Prahovene, 

- ”Carnavalul dansului” organizat la Evergreen Amara, 

- Reprezentații în parcul orașului Amara. 

 

CS Amara, secția ȘAH, a participat la mai multe concursuri iar copiii amăreni au 

câștigat numeroase premii. Dintre acestea, amintim:  

- Concursul de Șah CUPA ”PHEONIX” - BUZAU. 

- Concursul de Șah ”NĂVODARI OPEN” - Ediția 2021 susținut în data de 

06.06.2021.  

- Festivalul Internațional de Șah ”CUPA SATORI ART”, Stațiunea Amara. 
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Pe parcursul anului 2021, Primăria orașului Amara a  organizat împreună cu partenerii 

și colaboratorii săi, următoarele evenimente cultural-artistice: 

 Festivalul ”Trofeul Tinereții” Amara – a 53-a ediție, în perioada 03-05 

septembrie 2021; 

 

 
 

 ”Prima zi din Vacanța Mare”  - prima ediție, în data 26 iunie 2021; 

 

   
 

 ”Remember UGSR ” – prima ediție, august 2021; 
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Ecologizare groapa de gunoi 
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Canalizare 

 

 
 

 

Igienizare cimitir 
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Reparații străzi 
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