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CONVOCARE 
DOAMNA/DOMNUL CONSILIER 

_____________________________________ 
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 129 din 10 dec. 2020, sunteți convocat/convocată  

în ziua de 18 decembrie  2020, ora 15.00, 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 decembrie 2020. 

Ședința va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotătâre privint aprobarea planului tarifar pentru inchirierea utilajelor proprietatea Primariei; 

2. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului de inmormântare; 

3. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului de urgență; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor pe anul 2021; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul 

Aparatului de lucru al Primarului comunei Amzacea pe anul 2021. 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2021 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pe anul 2021 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării Paroriei Sf Nicolae din Casicea a sumei de 1.000,00 lei 

pentru derularea activităților specifice hramului Bisericii Sf Nicoale din Casicea  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achizitii pe anul 2021 pentru Primaria comunei 

Amzacea; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2021 pentru Primaria comunei 

Amzacea; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV luna 

decembrie anul 2020; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui stimulent financiar persoanelor in varsta domiciliati 

in comuna Amzacea; 

13. Proiect privina aprobarea contractului colectiv de munca pentru personalul contractual; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a contribuției financiare a comunei  Amzacea, în 
calitate de Solicitant al proiectului “Acces egal la Internet pentru Scoala Online”  finanțat prin Programul 

Operational Competitivitate, Axa Prioritara 2 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor Apelul  2 Sectiunea E-
Educatie 

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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