
C O M U N I C A T  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă 

ordinară în data de 27.04.2017, 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 aprobarea contului de execuție a bugetului local al 

orașului Căzănești ,pe trimestrul I, al anului 2017 ; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren arabil intravilan în 

suprafață de 10.715 mp situat în tarlaua 602/1, în vederea extinderii 

cimitirului uman ; 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al 

orașului Căzănești a Drumului de Exploatare DE 678/3; 

4. 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 290 mp teren aferent DE 678/3 din domeniul public al orașului Căzănești, 

în vederea construirii și punerii  apă 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 ; 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea cu un avocat a unui contract de asistență 

juridică și reprezentare în instanță a Unității Administrativ-Teritoriale Oraș 

Căzănești și a Primarului orașului Căzănești în dosarul nr.575/98/2017 ; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.22/30.03.2017 , privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune 

nr.2 din 22.03.2012 încheiat cu I.I.Badea Mirela   ; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2.1 din Contractul de închiriere nr.1 

din 30.05.2016 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Căzănești  ; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2.1 din Contractul de închiriere 

nr.10 din 30.05.2016 încheiat cu dl.Gîju Ștefan  ; 

9. Prezentare raport privind liberul acces la informațiile de interes public pentru 

anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001; 

10. DIVERSE ; 

 Şedinţa este publică.                                                                       

                                                                    

                                                                           

                                                                               PRIMAR , 

                                                                 MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                                                                                                                                                                            


