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CONVOCARE 
DOAMNA/DOMNUL CONSILIER 

_____________________________________ 
 

Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 32  din 19 februarie 2021, sunteți 
convocat/convocată  în ziua de 26 februarie 2021, ora 10.00, în sala de sedințe din incinta Caminului cultural 
Amzacea de pe strada Zorelelor sat Amzacea comuna Amzacea (fosta gradinița IAS Amzacea), pentru ședința 

ordinară a Consiliului Local Amzacea pe luna februarie        2021. 
Ședința va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea caiet sarcini licitatie in vederea concesionarii terenurilor din 
localitatile Gen Scarisoereanu si Amzacea. 

2. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul privat al comunei Amazacea a terenului de fotbal si a 

terenurilor aferente acestuia de pe strada Randunelelor,  strada Albinei si strada Stadionului. 
3. Proiect de hotarare privind repozitionarea terenului de pe strada Randunelelor si de pe strada strada 

Stadionului  in vederea intabularii.  
4. Proiect de hotarare pentru modificarea Organigramei Aparatului de lucru al Primarului precum si a 

Statului de functii aferent Aparatului de lucru al Primarului. 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea reactualizarii si optimizarii Studiului de fezabilitate realizat pentru 
demararea proiectului de infiintare retea gaz metan in comuna Amzacea. 

6. Proiect de hotarare privind intabularea retelei de drumuri comunale din cadrul comunei Amzacea. 
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenului situat in 

intravilanul satului General Scarisoreanu, Tarla 66 Parcela NST 423, cu suprafata de 41467 mp. 

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea intabularii terenului situat in intravilanul satului General 
Scarisoreanu, Tarla 66 Parcela NST 423, cu suprafata de 41467 mp.  

9. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp  in cadrul   
Proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN BANDĂ LARGĂ DE MARE 
VITEZĂ – U.A.T. AMZACEA, LOCALITATEA AMZACEA, JUDEȚUL CONSTANȚA ȘI RACORDAREA 
LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU” 

10. Proiect de hotarare privind achizitia prin Programul Rabla pentru persoane juridice a unui autoturism. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren 
de 916 mp, teren concesionat, situat in strada Padurii nr , sat Amzacea, in vederea vanzarii acestuia catre 

concesionar. 
12. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren de 880 

mp, teren concesionat, situat in strada Amzacei nr 1A , sat Amzacea, in vederea vanzarii acestuia catre 

concesionar 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Consiliului local Amzacea pe anul 

2020. 
14. Proiect de hotărâre pentru achizitia a serviciilor evealuare tehnico economica pentru 3 loturi intravilane 

situate pe strada Podului din satul Amzacea in vederea concesionarii acestora. 

15.  Probleme curente privind activitatea de administrare a domeniului public si privat al comunei Amzacea; 
 
Notă: Documentele aferente proiectelor de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Amzacea 
județul Constanța. 
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