
 
 
 

Proces – Verbal 
 

Incheiat astazi 28 MAI 2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local 
Amarastii de Jos , judetul Dolj ; 
 Se face prezenta nominala a Consilierilor locali , cu 14 consilieri locali 
prezenti si 1 consilier local absent – domnul Ghita Ion . 

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 Filip Ionut – Danut . 

Domnul presedinte de sedinta Filip Ionut – Danut prezinta Consiliului 
Local Amarastii de Jos ordinea de zi , pe care o supune spre aprobare 
Consiliului Local : 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea aprobarea transformarii 
funcţiei publice de execuţie vacante de Referent ,   clasa III , grad profesional 
Superior din cadrul Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj , în funcţia publică de execuţie de Referent , clasa III , grad profesional 
Principal  -  Compartiment Urbanism . 

Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice  din cadrul Aparatului Primarului Comunei Amarastii de Jos 

pentru anul 2015 . 
Art.3. Proiect de masuri privind aprobarea taxei de 40 lei / comerciant la 

sarbatoarea traditionala a comunei , taxa care se va incasa la intrarea 
comerciantilor in incinta locatiei unde se va desfasura acest eveniment . 

Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea concesionarii – prin licitatie 
publica – a unei suprafete de 200 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – 
langa Parcul comunal – teren de domeniu public al comunei Amarastii de Jos , 
judetul Dolj . 
 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea transformarii funcţiei 
publice de execuţie vacante de Referent ,   clasa III , grad profesional 
Superior din cadrul Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , 
judetul Dolj , în funcţia publică de execuţie de Referent , clasa III , grad 
profesional Principal  -  Compartiment Urbanism . 



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 , amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura 
din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Nica Florin Razvan prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Expunerea de motive nr. 2546 / 22.05.2015 a Primarului 
comunei Amarastii de Jos – d-l Dinu Ion si Raportul de avizare a proiectului de 
hotarare al Comisiei de specialitate , respectiv Comisia Juridica si de disciplina, 
protectie copii si administratie publica locala din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea transformarii funcţiei publice 
de execuţie vacante de Referent ,   clasa III , grad profesional Superior din 
cadrul Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj , în 
funcţia publică de execuţie de Referent , clasa III , grad profesional Principal  -  
Compartiment Urbanism . 

Domnul Consilier local Firanescu Marian face propunere  Consiliului 
Local Amarastii de Jos ca functia publica vacanta  de Referent – Compartiment 
Urbanism sa ramana la gradul profesional Superior , asa cum a fost aprobata 
prin hotararea consiliului local in organigrama si statul de functii / 2015 . 

Domnul presedinte de sedinta Filip Ionut – Danut supune spre aprobare 
art.1 de pe ordinea de zi si anume aprobarea transformarii funcţiei publice de 
execuţie vacante de Referent ,   clasa III , grad profesional Superior din cadrul 
Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj , în funcţia 
publică de execuţie de Referent , clasa III , grad profesional Principal  -  
Compartiment Urbanism . 

Acesta se aproba cu un numar de 9 voturi pentru ( din numarul total 
de 15 consilieri locali in functie ) si anume : Ghiorghita Ion Cristinel , Filip 
Ionu – Danut , Peste Iulian , Nitu Ion , Dobrisan Florea , Radu Gheorghe , 
Guta Tudor , Nica Florin Razvan , Stan Maru si 5 voturi impotriva ( din 
numarul total de 15 consilieri locali in functie ) si anume : Firanescu 
Marian , Cruceru Marin , Coteanu Lucel , Tudoran Ion si Enache Marius 
– Virgil . 

 
Art.2. Proiect de masuri privind aprobarea Planului de ocupare a 

functiilor publice din cadrul Aparatului Primarului Comunei Amarastii de 
Jos pentru anul 2015 . 

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. 2548 / 22.05.2015  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 Planului de 
ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului Primarului Comunei 
Amarastii de Jos pentru anul 2015 . 

Domnul presedinte de sedinta  Filip Ionut – Danut 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 40 lei / 

comerciant la sarbatoarea traditionala a comunei , taxa care se va incasa la 
intrarea comerciantilor in incinta locatiei unde se va desfasura acest 
eveniment . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de 
Jos , avizat prin Raportul Comisiei 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. 2549 / 22.05.2015  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 si agricultura din 
cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , prin care se propune aprobarea taxei 
de 40 lei / comerciant la sarbatoarea traditionala a comunei , taxa care se va 
incasa la intrarea comerciantilor in incinta locatiei unde se va desfasura acest 
eveniment . 

Consilierii locali din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos considera 
ca taxa de 40 lei / comerciant la sarbatoarea traditional a comunei este foarte 
mare si propun ca aceasta taxa sa fie stabilita la suma de 20 lei / comerciant . 

Domnul presedinte de sedinta Filip Ionut – Danut supune spre aprobare 
art. 3 de pe ordinea de zi , dar cu aprobarea consilierilor locali a sumei de 20 lei 



/ comerciant la sarbatoarea traditionala a comunei , taxa care se va incasa la 
intrarea comerciantilor in incinta locatiei unde se va desfasura acest eveniment . 

Art.3 privind aprobarea taxei de 20 lei / comerciant la sarbatoarea 
traditionala a comunei , taxa care se va incasa la intrarea comerciantilor in 
incinta locatiei unde se va desfasura acest eveniment . se aproba cu un 
numar de 13 consilieri locali ( din numarul total de 15 consilieri locali in 
functie ) si 1 abtinere – domnul Tudoran Ion . 

 
Art.4. Proiect de masuri privind aprobarea concesionarii – prin 

licitatie publica – a unei suprafete de 200 m.p. in vecinatatea Dispensarului 
Uman – langa Parcul comunal – teren de domeniu public 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 Social – Culturale , Culte , 
Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala . 

Domnul Consilier local Coteanu Lucel prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Referatul nr. 2550 / 22.05.2015  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 concesionarii – prin licitatie publica – 
a unei suprafete de 200 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – langa Parcul 
comunal – teren de domeniu public al comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj . 

Domnul Consilier local Radu Gheorghe nu participa la deliberare . 
Domnul Consilier local Tudoran Ion propune Consiliului Local Amarastii 

de Jos aprobarea concesionarii – prin licitatie publica – a unei suprafete de 300 
m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – langa Parcul comunal – teren de 
domeniu public al comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj . 

Domnul presedinte de sedinta Filip Ionut - Danut supune spre aprobare 
art.4 de pe ordinea de zi si anume aprobarea concesionarii – prin licitatie 
publica – a unei suprafete de 300 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – 
langa Parcul comunal – teren de domeniu public al comunei Amarastii de Jos , 
judetul Dolj . 

Art.4. privind aprobarea concesionarii – prin licitatie publica – a unei 
suprafete de 300 m.p. in vecinatatea Dispensarului Uman – langa Parcul 
comunal – teren de domeniu public al comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj  se aproba cu un numar de 13 voturi pentru ( din numarul total de 15 



consilieri locali in functie ) si 1 abtinere de la deliberare – domnul Radu 
Gheorghe . 
 

Domnul presedinte de sedinta Filip Ionu - Danut declara sedinta incheiata. 
 
 

 
Presedinte ,           Secretar , 

         FILIP IONUT - DANUT         STANCU MARIANA 
 
 


