
Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 09 FEBRUARIE 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 Guta Tudor . 

Domnul presedinte de sedinta Guta Tudor prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos ordinea de zi , pe care o supune spre aprobare Consiliului 
Local : 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea Bugetului local / an 2015 - 
Sectiunea de functionare . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Bugetului local / an 2015 - 
Sectiunea de dezvoltare . 

Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea Organigramei si a Statului de 
functii pe anul 2015 . 

Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea cumpararii unei locatii situate 
in centrul comunei Amarastii de Jos  de la Societatea Cooperativa de Consum 
Amarastii de Jos - conform Raportului de evaluare . 
 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea Bugetului local / an 2015 - 
Sectiunea de functionare . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de 
Jos , avizat prin Raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Firanescu Marian prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Referatul nr. 735 / 04.02.2015 al Contabilului din cadrul 
Primariei comunei Amarastii de Jos – d-na Nedianu Elisabeta si Raportul de 
avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de specialitate , respectiv Comisia 
pentru activitati economico – financiare , amenajarea teritoriului si urbanism 
.din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea 
Bugetului local / an 2015 - Sectiunea de functionare . 

 



 
 
Domnul Primar Dinu Ion face cunoscut Consiliului Local Amarastii de 

Jos faptul ca va continua activitatea din cadrul Programului  «  Scoala dupa 
scoala «  desfasurat in cadrul Scolii cu clasele I – VIII Amarastii de Jos si 
finantat de catre Terre des hommes prin proiectul zefiR , contributia financiara 
a Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos pentru perioada 
ianuarie – decembrie 2015 fiind de 3.400 lei . 

Consilierii locali din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos sunt de 
acord cu continuarea activitatii din cadrul Programului  «  Scoala dupa scoala «  
desfasurat in cadrul Scolii cu clasele I – VIII Amarastii de Jos si finantat de 
catre Terre des hommes prin proiectul zefiR si cu contributia financiara a 
Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos pentru perioada 
ianuarie – decembrie 2015 de 3.400 lei . 

Domnul presedinte de sedinta Guta Tudor supune spre aprobare art.1 de 
pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Bugetului local / an 2015 - 

Sectiunea de dezvoltare . 
Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de 

Jos , avizat prin Raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Firanescu Marian prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Referatul nr. 736 / 04.02.2015  al Contabilului din cadrul 
Primariei comunei Amarastii de Jos – d-na Nedianu Elisabeta si Raportul de 
avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de specialitate , respectiv Comisia 
pentru activitati economico – financiare , amenajarea teritoriului si urbanism 
.din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea 
Bugetului local / an 2015 - Sectiunea de dezvoltare . 

Domnul presedinte de sedinta Guta Tudor supune spre aprobare art.2 de 
pe ordinea de zi . 

Consiliul Local Amarastii de Jos aproba cu unanimitate de voturi 
Bugetul local / an 2015 – Sectiunea de dezvoltare , mai putin aprobarea 
investitiei «  Cumparat Centrul Comercial de la Cooperativa de Consum  
Amarastii de Jos ( cap. 51.02.71 – Cheltuieli de capital administratie - 
suma de 80.000 lei ) , de la care s – au abtinut un numar de 7 consilieri  



 
 
locali in functie ( Dobrisan Florea , Firanescu Marian , Coteanu Lucel , 
Cruceru Marin , Tudoran Ion , Ghita Ion si Enache Marius Virgil ) , restul 
de 8 consilieri locali in functie aproband Bugetul local / an 2015 – 
Sectiunea de dezvoltare - inclusiv aprobarea investitiei «  Cumparat 
Centrul Comercial de la Cooperativa de Consum  Amarastii de Jos . 

Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea Organigramei si a 
Statului de functii pe anul 2015 . 

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

Domnul Consilier Ghita Ion prezinta Consiliului Local Amarastii de Jos 
Referatul nr. 737 / 04.02.2015 al Secretarului comunei Amarastii de Jos – d-na 
Stancu Mariana si Raportul de avizare a proiectului de hotarare al Comisiei de 
specialitate , respectiv Comisia Juridica si de disciplina , protectie copii si 
administratie publica locala din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin 
care se propune aprobarea Organigramei si a Statului de functii / an 2015. 

Domnul presedinte de sedinta Guta Tudor supune spre aprobare art.3 de 
pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea cumpararii unei locatii 

situate in centrul comunei Amarastii de Jos  de la Societatea Cooperativa 
de Consum Amarastii de Jos - conform Raportului de evaluare . 

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 local Coteanu Lucel prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Referatul nr. 738 / 04.02.2015  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 cumpararii unei locatii situate in 
centrul comunei Amarastii de Jos  de la Societatea Cooperativa de Consum 
Amarastii de Jos - conform Raportului de evaluare . 

 
 



 
Domnul Consilier local Dobrisan Florea nu poate lua parte la deliberare si 

la adoptarea hotararii privind  aprobarea cumpararii unei locatii situate in 
centrul comunei Amarastii de Jos  de la Societatea Cooperativa de Consum 
Amarastii de Jos - conform Raportului de evaluare , intrucat acesta se considera 
ca avand un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului 
local . 

Domnul presedinte de sedinta Guta Tudor supune spre aprobare art.4 de 
pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu 8 voturi pentru : Guta Tudor,Filip Ionut-Danut, 
Radu Gheorghe, Nica Florin-Razvan,Ghiorghita Ion Cristinel,Peste Iulian, 
Nitu Ion si Stan Maru si 7 abtineri : Dobrisan Florea , Firanescu 
Marian,Coteanu Lucel,Cruceru Marian,Tudoran Ion,Ghita Ion si Enache 
Marius Virgil , desi consilierii locali Coteanu Lucel si Enache Marius 
Virgil au intocmit si semnat materialul comisiei de specialitate – raportul 
de avizare a proiectului de hotarare si procesul – verbal . 

Domnul presedinte de sedinta  Guta Tudor declara sedinta incheiata . 
 
 

 
Presedinte ,           Secretar , 

         GUTA TUDOR          STANCU MARIANA 
 
 


