
 
 

 
                                              

 Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 30 Ianuarie 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local 
Amarastii de Jos , judetul Dolj ; 
 Se face prezenta nominala a Consilierilor locali , cu 15 consilieri locali 
prezenti . 

Doamna Secretar Stancu Mariana da citire procesului – verbal incheiat 
in sedinta anterioara a Consiliului Local Amarastii de Jos  . Nu sunt obiectiuni 
in ceea ce priveste procesul – verbal al sedintei anterioare . 
 Se alege presedintele de sedinta - d-l Nica Florin Razvan . 

Domnul presedinte de sedinta Nica Florin Razvan prezinta Consiliului 
Local Amarastii de Jos ordinea de zi , pe care o supune spre aprobare 
Consiliului Local : 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea cooperarii Unitatii 
Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu Centrul European 
pentru Promovarea si Integrarea Romilor conform prevederilor Acordului de 
parteneriat privind implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre 
viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 si asigurarii prin buget a 
cofinantarii in valoare de 18.175,06 lei  - reprezentand cota de 2,5 % din 
valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului in cuantum de 
727.002,25 lei ce revine Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna 
Amarastii de Jos in calitate de Partener , conform Acordului de parteneriat 
pentru implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : 
POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 , proiect finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , 
Domeniul major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei sociale “ . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea stabilirii criteriilor de 
decontare a navetei profesorilor  pe rutele pe care nu exista transport in comun 
si care utilizeaza autoturismele personale pentru a se deplasa la locul de 
munca impreuna cu alte cadre didactice (care nu detin autoturisme personale ),  
precum si aprobarea alocarii de fonduri pentru decontarea navetei cadrelor 
didactice . 

 
 

 



 
 
Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea cooperarii Unitatii 

Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu Centrul 
European pentru Promovarea si Integrarea Romilor conform 
prevederilor Acordului de parteneriat privind implementarea proiectului 
“Economia sociala un pas spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 
147249 si asigurarii prin buget a cofinantarii in valoare de 18.175,06 lei  - 
reprezentand cota de 2,5 % din valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe 
perioada proiectului in cuantum de 727.002,25 lei ce revine Unitatii 
Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos in calitate de 
Partener , conform Acordului de parteneriat pentru implementarea 
proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 
6.1 / G / 147249 , proiect finantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , Domeniul 
major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei sociale “ . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de 
Jos, avizat prin Raportul Comisia juridica si de disciplina , protectie copii si 
administratie publica locala  din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Ghita Ion prezinta Consiliului Local Amarastii 
de Jos Referatul nr. 585 / 26.01.2015 al Contabilului din cadrul Primariei 
comunei Amarastii de Jos privind aprobarea cooperarii Unitatii Administrativ 
– Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu Centrul European pentru 
Promovarea si Integrarea Romilor conform prevederilor Acordului de 
parteneriat privind implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre 
viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 si asigurarii prin buget a 
cofinantarii in valoare de 18.175,06 lei  - reprezentand cota de 2,5 % din 
valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului in cuantum de 
727.002,25 lei ce revine Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna 
Amarastii de Jos in calitate de Partener , conform Acordului de parteneriat 
pentru implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : 
POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 , proiect finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , 
Domeniul major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei sociale “ . 

Domnul presedinte de sedinta Nica Florin Razvan supune spre aprobare 
art. 1 de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 



 
 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea stabilirii criteriilor de 

decontare a navetei profesorilor  pe rutele pe care nu exista transport in 
comun si care utilizeaza autoturismele personale pentru a se deplasa la 
locul de munca impreuna cu alte cadre didactice (care nu detin 
autoturisme personale ),  precum si aprobarea alocarii de fonduri pentru 
decontarea navetei cadrelor didactice . 

 Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii 
de Jos, avizat prin Raportul Comisiei pentru Activitati Social – Culturale , 
Culte , Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala . 

Domnul Consilier Coteanu Lucel prezinta Consiliului Local Amarastii 
de Jos Referatul nr. 586 / 26.01.2015  al Secretarului comunei Amarastii de 
Jos – d-na Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al 
Comisiei de specialitate , respectiv Comisia pentru Activitati Social – 
Culturale, Culte , Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala 
prin care se propune aprobarea stabilirii criteriilor de decontare a navetei 
profesorilor  pe rutele pe care nu exista transport in comun si care utilizeaza 
autoturismele personale pentru a se deplasa la locul de munca impreuna cu 
alte cadre didactice (care nu detin autoturisme personale ) ,  precum si 
aprobarea alocarii de fonduri pentru decontarea navetei cadrelor didactice . 

Domnul Viceprimar Ghiorghita Ion Cristinel propune ca un criteriu de 
decontare a navetei profesorilor pe rutele pe care nu exista transport in comun 
si care utilizeaza autoturismele personale pentru a se deplasa la locul de 
munca impreuna cu alte cadre didactice (care nu detin autoturisme personale ) 
sa fie deplasarea la capacitate maxima a autoturismului , acolo unde este cazul 
sau , in cazuri speciale , stabilirea criteriilor ramanand la latitudinea 
Consiliului de Administratie a Liceului Teoretic Amarastii de Jos . 

Domnul presedinte de sedinta Nica Florin Razvan  supune spre aprobare 
art. 2 de pe ordinea de zi . 

Acesta  se aproba cu unanimitate de voturi . 
Domnul Primar Dinu Ion aduce la cunostinta consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos situatia referitoare la cumpararea 
unui imobil in care sa – si desfasoare activitatea functionarii publici din cadrul 
Politiei Locale Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier Local Firanescu Marian considera ca daca in 
raspunsul Prefecturii judetului Dolj la adresa Primariei comunei Amarastii de 
Jos nr.4199 / 02.12.2014 se mentioneaza faptul ca unitatea noastra poate 
achizitiona acest imobil de la Societatea Cooperativa de Consum Amarastii de 
Jos ( in situatia in care d – l Consilier Local Dobrisan Florea este membru in  



 
 
 
cadrul acestei societati ) , Consilierii locali din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos vor aproba – prin hotarare – cumpararea acestei locatii , in 
conditiile legii . 

Domnul Consilier Local Firanescu Marian face precizarea ca toate 
declaratiile de avere si de interese ale functionarilor publici din cadrul 
Primariei comunei Amarastii de Jos si ale consilierilor locali din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos trebuie publicate pe pagina de internet a 
unitatii administrativ – teritoriale comuna Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier Local Ghita Ion propune ca la desinta Consiliului 
Local Amarastii de Jos din luna Februarie 2015 sa fie invitat si salariatul 
Stoican Costel – Referent probleme romi in cadrul Primariei comunei 
Amarastii de Jos . 

  
Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos 

prezinta Consiliului Local referatele si procesele – verbale ale comisiilor dupa 
cum urmeaza : 

- Comisia Juridica si de disciplina , protectie copii si administratie 
publica locala propune Consiliului Local Amarastii de Jos , judetul Dolj , 
aprobarea  măsurilor de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece ; 

- Comisia pentru Activitati Social – Culturale , Culte , Invatamant , 
Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala  propune Consiliului Local 
Amarastii de Jos , judetul Dolj , aprobarea repararii si construirii sobelor de la 
Scoala Generala Ocolna . 

Domnul presedinte de sedinta Nica Florin Razvan declara sedinta 
incheiata . 
 
Presedinte ,             Secretar , 
NICA FLORIN RAZVAN     STANCU MARIANA 
 
 


