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CONVOCARE 
DOAMNA/DOMNUL CONSILIER 

_____________________________________ 
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 115 din 16 noiembrie 2020, sunteți 
convocat/convocată  în ziua de 23 noiembrie  2020, ora 14.00, 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 noiembrie 2020. 
 
Ședința va avea următoarea ordine de zi: 
1. Depunerea jurământului de către consilierul local Badea Nicușor, ales pe lista formatiunii politice 
Partidul Social Democrat; 
3. Proiect de hotărâre pentru alegerea Președintelui de ședință;   
4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Amzacea 
5. Proiect de hotarare privind achizitia serviciilor de proiectare și întocmire studii de fezabilitate pentru 
proiectul de investiții ”Construire Săli de sport în satele Amzacea și General Scărișoreanu” in valoare 
de 126.958,12 lei cu TVA inclusa. 
6. Proiect de hotarare privind achiziția a doua Centrale Termice pentru Scoala gimnazială nr 1 Amzacea 
în valoare de 35.000 lei cu TVA inclusă; 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziția serviciilor de audit financiar-contabile în valoare de 
48.000 lei cu TVA inclusa . 
8. Proiect de hotarare privind achiziția a 3 panouri termice radiante pentru imobilul proprietate a comunei 
Amzacea situat in Aleea Zorelelor sat Amzacea în valoare de 6.000 de lei TVA inclusă. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general final pentru investiția ”Dispensar medical in 
comuna Amzacea judetul Constanța” în valoare de 821.307,69 lei TVA inclusă, din care C+M 
(construcții montaj) 664.739,84 lei TVA inclusă. 
9. Proiect de hotarare privind achiziția a unei lame de dezăpezire cu instalația aferentă pentru montajul 
pe tractor în valoare de 25.000 lei TVA inclusă . 
10. Proiect de hotărâre privind achiziția de material antiderapant (nisip + sare) în valoare de 3.000 lei 
TVA inclusă; 
11. Proiect de hotărâre privind achiziția iluminatului festiv al comunei Amzacea pentru sarbătorile de 
iarnă a anului 2020 în valoare de 30.000, lei; 
12.  Proiect de hotărâre privind achiziția cadouri copii cu ocazia Sarbătorilor de iarnă 2020 în valoare de 
12.000 lei TVA inclus; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării comisionului aferent plății electronice cu cardul de 
către plătitor pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 

servicii de plată conform art 10 alin. 2 lit. a) din H.G. nr 1235/2010 competată și modificată prin H.G. 
1070/2013. 
14. 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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