
 
 
 

Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 24 APRILIE 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 Ghita Ion . 

Domnul presedinte de sedinta Ghita Ion 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 Consiliului Local 
al Comunei Amarastii de Jos ca asociat in cadrul Societatii STRUCTURA 
BETON SRL , societate care se va infiinta in comuna Amarastii de Jos in 
cadrul Proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 
6.1 / G / 147249 si care va avea ca obiect de activitate fabricarea produselor din 
beton pentru constructii , cod CAEN  2361 ; participarii managerului de proiect 
selectat dintre participantii la cursul de formare profesionala in ocupatia 
constructor ca asociat in cadrul Societatii STRUCTURA BETON SRL , care va 
avea si functia de Administrator ; participatiei egale la capitalul social al 
societatii , respectiv 50 % din capitalul social in valoare de 200 lei a asociatilor; 
desemnarii domnului Dinu Constantin – Consilier Personal al Primarului 
Comunei Amarastii de Jos , ca persoana imputernicita sa reprezinte Comuna 
Amarastii de Jos in vederea semnarii actului constitutiv al noii societati 
infiintate , semnarea declaratiei de asociat , precum si alte documente necesare 
la Oficiul Registrului Comertului Dolj  si ducerii la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari de catre domnul  Dinu Ion – Primar al Comunei Amarastii de 
Jos , judetul Dolj . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Organigramei si a Statului de 
functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 
Amarastii de Jos / an 2015 . 



Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea taxei de 50 lei pentru 
eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a 
produselor ( pentru recuperarea imprimatelor respective , conform prevederilor 
Legii nr. 145 / 2015 ) . 
 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea participarii Consiliului 
Local al Comunei Amarastii de Jos ca asociat in cadrul Societatii 
STRUCTURA BETON SRL , societate care se va infiinta in comuna 
Amarastii de Jos in cadrul Proiectului “Economia sociala un pas spre 
viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 si care va avea ca obiect de 
activitate fabricarea produselor din beton pentru constructii , cod CAEN  
2361 ; participarii managerului de proiect selectat dintre participantii la 
cursul de formare profesionala in ocupatia constructor ca asociat in cadrul 
Societatii STRUCTURA BETON SRL , care va avea si functia de 
Administrator ; participatiei egale la capitalul social al societatii , respectiv 
50 % din capitalul social in valoare de 200 lei a asociatilor ; desemnarii 
domnului Dinu Constantin – Consilier Personal al Primarului Comunei 
Amarastii de Jos , ca persoana imputernicita sa reprezinte Comuna 
Amarastii de Jos in vederea semnarii actului constitutiv al noii societati 
infiintate , semnarea declaratiei de asociat , precum si alte documente 
necesare la Oficiul Registrului Comertului Dolj  si ducerii la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari de catre domnul  Dinu Ion – Primar al 
Comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj . 

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 Nota de fundamentare nr. 1743 / 20.04.2015  a Primarului 
comunei Amarastii de Jos – d-l Dinu Ion 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 
Consiliului Local al Comunei Amarastii de Jos ca asociat in cadrul Societatii 
STRUCTURA BETON SRL , societate care se va infiinta in comuna Amarastii 
de Jos in cadrul Proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : 
POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 si care va avea ca obiect de activitate 



fabricarea produselor din beton pentru constructii , cod CAEN  2361 ; 
participarii managerului de proiect selectat dintre participantii la cursul de 
formare profesionala in ocupatia constructor ca asociat in cadrul Societatii 
STRUCTURA BETON SRL , care va avea si functia de Administrator ; 
participatiei egale la capitalul social al societatii , respectiv 50 % din capitalul 
social in valoare de 200 lei a asociatilor ; desemnarii domnului Dinu Constantin 
– Consilier Personal al Primarului Comunei Amarastii de Jos , ca persoana 
imputernicita sa reprezinte Comuna Amarastii de Jos in vederea semnarii 
actului constitutiv al noii societati infiintate , semnarea declaratiei de asociat , 
precum si alte documente necesare la Oficiul Registrului Comertului Dolj  si 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari de catre domnul  Dinu 
Ion – Primar al Comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj . 

Domnul presedinte de sedinta Ghita Ion supune spre aprobare art.1 de pe 
ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Organigramei si a 

Statului de functii al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor Amarastii de Jos / 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. 1745 / 20.04.2015 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 pe anul 2015 a 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Amarastii de 
Jos. 

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

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea taxei de 50 lei pentru 

eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a 



produselor ( pentru recuperarea imprimatelor respective , conform 
prevederilor Legii nr. 145 / 2015 ) . 

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. 1744 / 20.04.2015  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 taxei de 50 lei pentru eliberarea 
atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor               
( recuperarea imprimatelor respective , conform prevederilor Legii nr. 145 / 
2015  ) . 

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

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
 
Domnul presedinte de sedinta  Ghita Ion declara sedinta incheiata . 
 
 

 
Presedinte ,           Secretar , 

         GHITA ION           STANCU MARIANA 
 
 


