
                                                                                                                                                                                                                              

   Nr. 3396_/20.06.2019 

COMUNICAT ȘEDINȚĂ                                                        

          În temeiul art.39,alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicată, se convoacă în ședință 

ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 26 iunie 2019, ora 14.00 în 

sala de ședință din sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Căzănești,Aleea Parcului 

nr.3. 

       Conform Dispoziției nr.223 din 20.06.2019, ședința va avea următoarea ordine de zi : 

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 

data de 31.05.2019 ; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr.20582 a terenului 

neproductiv intravilan aparținând domeniului public al Orașului Căzănești ; 

3.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și punerea la 

dispoziția operatorului regional S.C.RAJA S.A. a unei suprafețe de teren de 4290 mp, număr 

cadastral 21850 din domeniul public al orașului Căzănești,în vederea construirii și punerii în 

funcțiune a Stației de epurare apă uzată Căzănești din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA S.A.Constanța în perioada 

2014-2020”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate S.F. și a principalilor indicatori 

tehnico-economici la obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere Oraș Căzănești”; 

5.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului„Sistem de supraveghere Oraș 

Căzănești” ; 

6.Proiect de Hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi-

continuare,Viilor, Prunului, Cireșului,Bentului,Eternității,Pompierilor,Stadionului,Gârlii,Lalelelor, 

Agricultorilor și Câmpeni din oraș Căzănești, județul Ialomița” ;  
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării  obiectivului de investiții „Reabilitare 

sistem rutier strada Școlii Vechi-continuare,Viilor, Prunului,Cireșului,Bentului,Eternității, 

Pompierilor,Stadionului,Gârlii,Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș Căzănești, 

 județul Ialomița”  ; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare nr.1111/7073/8959/2019 în 

vederea dezvoltării și furnizării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale în U.A.T.Căzănești,județul Ialomița, în cadrul proiectului „ Crearea și 

implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii  

sociale  ”; 

9.Prezentare Raportul Primarului orașului Căzănești privind starea economică, socială și de 

mediu a orașului Căzănești pentru anul 2018 ; 

10.Prezentarea Raportului Primarului orașului Căzănești privind situația gestionării 

patrimoniului din domeniul public și privat al orașului Căzănești, pe anii 2017 și 2018 ; 

11.DIVERSE ; 

 

 Ședința este publică. 
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