
C O M U N I C A T  

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă 

ordinară în data de 15.02.2017, ora 14.00 . Şedinţa îşi va desfăşura lucrările în sala de 

ședințe din incinta clădirii Serviciului Publice de Evidență a Persoanelor,Aleea Parcului 

nr.3, având  următoarea ordine de zi: 

       Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :      
1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar din orașul Căzănești, pentru anul școlar 2017-2018 ; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Liceului Tehnologic Căzănești, 

în anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare sistem rutier 

strada Speranței și Drum stradal 238 în oraș Căzănești, județul Ialomița”, 

urmare reducerii cotei de TVA de la 20 % la 19 %  ; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiție „ Reabilitare sistem rutier 

străzi : Florilor, Școlii Vechi,Dispensarului,Dascăl Vasile Popescu , 

înv.Năchiță Năstase și Gavrilescu în oraș Căzănești, județul Ialomița”, urmare 

reducerii cotei de TVA de la 20 % la 19 %  ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea refinanțării obiectivului de investiții 

„Reabilitare sistem rutier străzi : Florilor, Școlii Vechi,Dispensarului,Dascăl 

Vasile Popescu , înv.Năchiță Năstase și Gavrilescu în oraș Căzănești, județul 

Ialomița”, rest de executat la datat de 01.01.2017 ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție ( D.A.L.I. ) și a principalilor indicatori tehnico-economici 

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

continuare,Viilor,Prunului,Cireșului,Bentului,Eternității,Pompierilor, 

Stadionului, Gârlei, Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș 

Căzănești,județul Ialomița ” ; 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

martie-mai 2017 ; 

 

8. DIVERSE ; 

 Şedinţa este publică. 

                                                                       

 

                                                                     PRIMAR , 

 

                                                           MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                                                                                                                                                                                         


