
C O M U N I C A T  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă 

ordinară în data de 31.05.2017, 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 validarea mandatului de consilier local al 

domnului Anghel Dănuț ; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.( 1 ) pct.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.8/18.07.2016, privind aprobarea componenței comisiilor 

de specialitate al Consiliului Local Căzănești, cu completările ulterioare ; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a 

bugetului local al orașului Căzănești și al situațiilor financiare, pe anul 2016 ; 

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren aparținând domeniului privat 

al Orașului Căzănești ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

„Sfinții Martiri Brâncoveni ” și „ Nașterea Maicii Domnului”- Căzănești II ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Căzănești cu Județul 

Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea 

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița   ; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-

teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța ; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în orașul Căzănești și a 

alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă „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  ; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Societatea Comercială E-

Distribuție Dobrogea SA a „Contractului privind folosirea infrastructurii 

sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de 

iluminat public” ; 

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

iunie-august 2017  ; 

 

11. DIVERSE ; 

 Şedinţa este publică.                                                                       

                                                                    

                                                                           

                                                                               PRIMAR , 

                                                                 MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                                                                                                                                                                            


