
 
 
 

Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 23 MARTIE 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 Dobrisan Florea . 

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

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea organizarii retelei scolare 
incepand cu data de 01 Septembrie 2015 la nivelul comunei Amarastii de Jos . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea desemnarii unui reprezentant 
din partea Consiliului Local Amarastii de Jos care sa faca parte din Consiliul 
Consultativ al Centrului Medico – Social Amarastii de Jos , conform Adresei 
nr. 79 / 26.02.2015 a Centrului Medico – Social Amarastii de Jos . 

Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local / 
an 2015 . 

Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea concesionarii  pe o perioada de 
49 ani – prin licitatie publica – a unei suprafete de teren de pe raza comunei 
Amarastii de Jos . 

Art.5. Proiect de masuri privind aprobarea inchirierii catre SC CEK 
BANK SA a unui spatiu din incinta Primariei comunei Amarastii de Jos pentru 
o perioada de 5 ani si stabilirea chiriei in suma de 30 lei / luna . 
 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea organizarii retelei scolare 
incepand cu data de 01 Septembrie 2015 la nivelul comunei Amarastii de 
Jos . 

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. 1334 / 17.03.2015 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 organizarii retelei scolare incepand cu 
data de 01 Septembrie 2015 la nivelul comunei Amarastii de Jos , care va fi 
alcatuita din urmatoarele unitati de invatamant : 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de 
invatamant cu 
personalitate 
juridica 

Unitatea de 
invatamant – structura 
scolara arondata 

Niveluri de invatamant 
scolarizate  

1. LICEUL 
TEORETIC 
AMARASTII DE 
JOS 

 PRIMAR, 
GIMNAZIAL,PROFESIONAL,
LICEAL 

  SCOALA 
GIMNAZIALA 
OCOLNA 

PRIMAR, 
GIMNAZIAL 

  GRADINITA CU 
PROGRAM 
NORMAL OCOLNA 

 
PRESCOLAR 

  SCOALA 
GIMNAZIALA 
PRAPOR 

PRIMAR, 
GIMNAZIAL 

  GRADINITA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
AMARASTII DE JOS 

 
PRESCOLAR 

  GRADINITA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.1 
PRAPOR 

 
PRESCOLAR 

  GRADINITA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.2 
PRAPOR 

 
PRESCOLAR 

 
 



Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea supune spre aprobare art.1 
de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea desemnarii unui 

reprezentant din partea Consiliului Local Amarastii de Jos care sa faca 
parte din Consiliul Consultativ al Centrului Medico – Social Amarastii de 
Jos , conform Adresei nr. 79 / 26.02.2015 a Centrului Medico – Social 
Amarastii de Jos . 

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. 1335 / 17.03.2015 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 
economico – financiare , amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea desemnarii 
unui reprezentant din partea Consiliului Local Amarastii de Jos care sa faca 
parte din Consiliul Consultativ al Centrului Medico – Social Amarastii de Jos , 
conform Adresei nr. 79 / 26.02.2015 a Centrului Medico – Social Amarastii de 
Jos  . 

Domnul Consilier Local Cruceru Marin propune Consiliului Local 
Amarastii de Jos aprobarea desemnarii domnului Consilier Local Firanescu 
Marian ca reprezentant din partea Consiliului Local Amarastii de Jos care sa 
faca parte din Consiliul Consultativ al Centrului Medico – Social Amarastii de 
Jos , conform Adresei nr. 79 / 26.02.2015 a Centrului Medico – Social 
Amarastii de Jos  . 

Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea supune spre aprobare art.2 
de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
 
 
 



Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea Rectificarii Bugetului 
Local / an 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. 1336 / 17.03.2015 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 Juridica si de 
disciplina , protectie copii si administratie publica locala din cadrul Consiliului 
Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea Rectificarii Bugetului 
Local / an 2015 . 

Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea supune spre aprobare art.3 
de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea concesionarii  pe o 

perioada de 49 ani – prin licitatie publica – a unei suprafete de 5,00 ha 
teren de pe raza comunei Amarastii de Jos . 

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. 1337 / 17.03.2015 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 
economico – financiare , amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul 
Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea 
concesionarii  pe o perioada de 49 ani – prin licitatie publica – a unei suprafete 
de 5,00 ha teren de pe raza comunei Amarastii de Jos . 

Primaria comunei Amarastii de Jos a procedat la rezilierea Contractului de 
concesiune nr. 2375 incheiat pe data  12.07.2013 cu S.C.DURABLE ENERGY 
SRL BUCURESTI intrucat aceasta firma nu a respectat clauzele contractuale , 
avand obligatia achitarii redeventei pentru anul 2014 si in continuare , in 
conformitate cu : 

-  prevedrile art.17 din Legea nr.50 / 1991 ; 



- prevederile HCL nr.19 / 28.06.2013  ;  
-  Caietul de Sarcini : 

o art.5 , alin. (1), litera b) in care se stipuleaza : 
  “ In cazul in care redeventa nu este platita timp de 3 luni de 

la data scadenta , contractul de concesiune se va rezilia 
automat , fara preaviz “  

- Contractul de concesiune nr.2375 / 12.07.2013 care cuprinde : 
 la art.V – Pretul si modalitatile de plata  
 la art. IX – Modificarea , rezilierea si incetarea contractului 
 la art.X – Raspunderea contractuala . 

Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea supune spre aprobare art.4 
de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.5. Proiect de masuri privind aprobarea inchirierii catre SC CEK 

BANK SA a unui spatiu de 22 m.p. din incinta Primariei comunei 
Amarastii de Jos pentru o perioada de 5 ani si stabilirea chiriei in suma de 
30 lei / luna . 

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. 1340 / 17.03.2015 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 inchirierii catre SC CEK BANK SA a unui spatiu 
din incinta Primariei comunei Amarastii de Jos pentru o perioada de 5 ani si 
stabilirea chiriei in suma de 30 lei / luna . 

Domnul presedinte de sedinta  Dobrisan Florea supune spre aprobare art.5 
de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Domnul Primar Dinu Ion face cunoscut consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local Amarastii de Jos faptul ca nu va fi revocata Hotararea 
nr. 7 / 09.02.2015 referitoare la cumpararea unei locatii situate in centrul 
comunei Amarastii de Jos  de la Societatea Cooperativa de Consum 



Amarastii de Jos - conform Raportului de evaluare  , hotarare care – in 
urma verificarii legalitatii hotararilor adoptate de catre Consiliul Local 
Amarastii de Jos – a fost constatata de catre Institutia Prefectului 
Judetului Dolj ca fiind nelegala , urmand ca Institutia Prefectului 
Judetului Dolj sa sesizeze la Instanta de Contencios Administrativ aceasta 
hotarare nelegala si nerevocata . 

Domnul presedinte de sedinta  Dobrisan Florea declara sedinta incheiata . 
 
Presedinte ,           Secretar , 

         DOBRISAN FLOREA         STANCU MARIANA 
 
 


