
     JUDEŢUL IALOMIŢA 

     ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea în şedinţă ordinară 

a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti 
 

 Primarul oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, 

 În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit.a) și alin. (5) , art.196 alin.(1) lit.b) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ultererioare 

D I S P U N E: 

 

 Art.1 JOI 30 IANUARIE 2020 ora 12,30 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul 

Local al oraşului Căzăneşti. Şedinţa îşi va desfăşura lucrările din incinta clădirii Serviciului 

Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, Aleea Parcului nr.3, cu următoarele 

materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești 

din data de 29.01.2020; 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 

Căzănești din data de 20.12.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din oraşul Căzăneşti, pentru anul şcolar 2020-2021; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-

culturale, culte, sport 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2019 a 

preţurilor contractelor de superficie, a redevențelor respectiv a chiriilor pentru terenuri și 

spaţii aflate în proprietatea oraşului Căzăneşti; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractelor de achiziție publică/acord cadru din anul 2020; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare  

a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale pe anul 2019; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în 

contractul de concesiune nr.469/01.09.1993 către dna. Costache Aneta și dl. Costache 

Nicușor, urmare a deschiderii procedurii succesorale după defunct Costache Constantin; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  



Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în 

contractul de concesiune nr.16/03.09.2010 de la S.C. Draffili Construct 2002 S.R.L la dl. 

Păun Vlad căsătorit cu dna. Păun Zoica; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali, pentru anul 

2020; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-

culturale, culte, sport 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

ce vor fi efectuate în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-

culturale, culte, sport 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului care aparţine domeniului 

public al oraşului Căzănești în suprafață totală de 3.100 mp, cu numărul cadastral 423 și 

numărul cadastral 424 înscris în cartea funciară 145 situat pe str. Morii nr.2; 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 

12. Diverse. 

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție. 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 

în mapă de ședință, pe semnatură acestora. 

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale prin intermediul Compartimentului Relații Publice și Secretariat  

potrivit prevederilor art. 135 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare. 

 
 

          PRIMAR,                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                             Secretar general 

          MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                OANCEA GEORGETA 
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