
 
 

Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 31 MARTIE 2015 , in sedinta extraordinara 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 ___________ . 

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

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea participarii COMUNEI 
AMARASTII DE JOS ca asociat al Societatii STRUCTURA BETON SRL 
si alocarea  sumei de 100 lei ce reprezinte jumatate din capitalul social al 
societatii . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea desemnarii domnului 
GHIORGHITA ION CRISTINEL sa reprezinte Comuna Amarastii de Jos 
in vederea semnarii actului constitutiv al noii societati infiintate si a 
documentatiei necesare procedurilor de infiintare a societatii care se va 
depune  la Oficiul Registrului Comertului . 

Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea – prin licitatie publica – a 
inchirierii unei suprafete de 150 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – 
langa Parcul comunal . 
 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea participarii COMUNEI 
AMARASTII DE JOS ca asociat al Societatii STRUCTURA BETON SRL 
si alocarea  sumei de 100 lei ce reprezinte jumatate din capitalul social al 
societatii . 

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. 1469 / 27.03.2015 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 participarii 
COMUNEI AMARASTII DE JOS ca asociat al Societatii STRUCTURA 
BETON SRL si alocarea  sumei de 100 lei ce reprezinte jumatate din capitalul 
social al societatii . 

Domnul presedinte de sedinta ____________ 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 domnului 

GHIORGHITA ION CRISTINEL sa reprezinte Comuna Amarastii de Jos 
in vederea semnarii actului constitutiv al noii societati infiintate si a 
documentatiei necesare procedurilor de infiintare a societatii care se va 
depune  la Oficiul Registrului Comertului . 

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. 1470 / 27.03.2015 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 desemnarii domnului GHIORGHITA ION 
CRISTINEL sa reprezinte Comuna Amarastii de Jos in vederea semnarii actului 
constitutiv al noii societati infiintate si a documentatiei necesare procedurilor de 
infiintare a societatii care se va depune  la Oficiul Registrului Comertului . 

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

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea – prin licitatie publica – a 

inchirierii unei suprafete de 150 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – 
langa Parcul comunal . 



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. 1471 / 27.03.2015  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 – prin licitatie publica – a inchirierii 
unei suprafete de 150 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – langa Parcul 
comunal . 

Domnul Consilier local Radu Gheorghe nu poate lua parte la deliberare si 
la adoptarea hotararii privind  aprobarea – prin licitatie publica – a inchirierii 
unei suprafete de 150 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – langa Parcul 
comunal , intrucat acesta se considera ca avand un interes patrimonial in 
problema supusa dezbaterilor consiliului local . 

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

Acesta se aproba cu ____ voturi pentru : _________ si 1 abtinere : 
Radu Gheorghe . 

Domnul presedinte de sedinta ____________ declara sedinta incheiata . 
 
 

 
Presedinte ,           Secretar , 

                      STANCU MARIANA 
 
 


