
C O M U N I C A T  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă 

ordinară în data de 28.06.2017, 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 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.37/16.05.2017 privind utilizarea excedentului aferent 

anului 2016 în anul 2017 ; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2017 ; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune 

nr.466 din 01.09.1993, încheiat cu dna. Lupu Elena ; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu 

titlu oneros, asupra unei suprafețe de teren de 627 mp, nr. cadastral 21526, 

proprietate privată a orașului Căzănești situat pe șos.Nordului nr.44, către 

dl.Negură Alexandru și dna.Negură Liliana Ramona  ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea poziției 44 din inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Căzănești ; 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic 

Căzănești a unor bunuri proprietate publică situate în incinta corpului A din 

șos.Gării nr.15  ; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

Căzănești care să participe cu statut de observator la desfășurarea concursului  

pentru ocuparea funcției de director al Liceului Tehnologic ; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrări 

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

obiectivul de investiție „ Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, 

oraș Căzănești, jud.Ialomița”  ; 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în 

vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare sistem 

rutier str.Speranței și D238 ”, prin procedură simplificată ; 

10. Prezentare documentației de atribuire pentru achiziția prin procedură 

simplificată a contractului de lucrări având ca obiect„Reabilitare sistem rutier 

str. Speranței și D 238 ” ; 

 

11. DIVERSE ; 

 Şedinţa este publică.                                                                       

                                                                    

                                                                           

                                                                               PRIMAR , 



                                                                 MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                                                                                                                                                                            


