
  
                 ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  
al orașului Căzănești în mandatul 2020-2024 

 
 Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit în ședință extraordinară la data de 24 NOIEMBRIE 
2020,  

  Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6580 din 17.11.2020 al Primarului orașului Căzănești; 
- Ordinul Prefectului Județului Ialomița nr. 603/31.10.2020 privind declararea ca legal constituit 

a Consiliului Local al orașului Căzănești 
Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6592 din 17.11.2020; 
- nominalizările grupurilor de consilieri locali privind componența nominală a comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al orașului Căzănești în mandatul 2020 – 2024; 
 În conformitate cu prevederile art. 124-127 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea unui număr de 4 (patru) Comisii de specialitate ale Consiliului Local 
al orașului Căzănești în mandatul 2020- 2024, după cum urmează: 

a) Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-
financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea 
lucrărilor publice compusă din 7 membri din care: 

- Partidul Social Democrat  
- Partidul Național Liberal 
- Alianța USR-PLUS  
- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților  
- Partidul Pro România 
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat, 

patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – comunicare online 
compusă din 5 membri din care: 

- Partidul Social Democrat  
- Partidul Național Liberal 
- Alianța USR-PLUS  
- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților  
c) Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, 

sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor compusă din 7 membri din 
care: 

- Partidul Social Democrat  
- Partidul Național Liberal 
- Alianța USR-PLUS  
- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților  
- Partidul Mișcarea Populară  



  
 
 
d) Comisia pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, minorități, 

relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații compusă din 7 membri din care: 
- Partidul Social Democrat  
- Partidul Național Liberal 
- Alianța USR-PLUS  
- Partidul Pro România  
- Partidul Mișcarea Populară  
Art.2. Se aprobă componență nominală a „Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare 

economică, activități economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice” după cum urmează: 

a) dna. Andronache Rodica-Viorica din partea Partidului Social Democrat – comisia de 
bază; 

b) dl. Moiceanu Alexandru din partea Partidului Social Democrat; 
c) dna. Dima Nicoleta din partea Partidului Social Democrat; 
d) dl.  Drăgoi Octavian din partea Partidului Național Liberal – comisia de bază; 
e) dl.  Meleacă Vasile din partea Alianței USR-PLUS – comisia de bază; 
f) dl.  Dima Aurel din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – comisia de bază; 
g) dna. Băetu Elena din partea Partidului Pro România; 
Art.3. Se aprobă componență nominală a „Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, 
fonduri europene, IT – comunicare online” după cum urmează: 

a) dl. Mihalcea Ionel-Adrian din partea Partidului Social Democrat; 
b) dl. Moise Victor din partea Partidului Social Democrat – comisia de bază; 
c) dl.  Grigorescu Adrian din partea Partidului Național Liberal – comisia de bază; 
d) dl.  Vlad Adrian din partea Alianței USR-PLUS – comisia de bază; 
e) dl. Măchiță Alexandru din partea Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – comisia de 

bază; 
Art.4. Se aprobă componență nominală a „Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

învățământ, activități social-culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea 
drepturilor cetățenilor” după cum urmează: 

a) dna. Dima Nicoleta din partea Partidului Social Democrat – comisia de bază; 
b) dl. Moise Victor din partea Partidului Social Democrat; 
c) dl. Moiceanu Alexandru din partea Partidului Social Democrat – comisia de bază; 
d) dl.  Drăgoi Octavian din partea Partidului Național Liberal; 
e) dl.  Meleacă Vasile din partea Alianței USR-PLUS; 
f) dl.  Măchiță Alexandru din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 
g) dna. Iancu Elena-Nicoleta din partea Partidului Mișcarea Populară – comisia de bază; 
Art.5. Se aprobă componență nominală a „Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii 

și liniștii publice, disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte 
organizații” după cum urmează: 

a) dna. Andronache Rodica-Viorica din partea Partidului Social Democrat; 
b) dl. Mihalcea Ionel-Adrian din partea Partidului Social Democrat – comisia de bază; 
c) dl.  Grigorescu Adrian din partea Partidului Național Liberal; 
d) dl.  Vlad Adrian din partea Alianței USR-PLUS; 
e) dl. Dima Aurel din partea Partidul Alianța Liberalilor și Democraților; 
f) dna. Băetu Elena din partea Partidului Pro România – comisia de bază; 
g) dna. Iancu Elena-Nicoleta din partea Partidului Mișcarea Populară; 



  
 
 
 
Art.6. (1) Comisiilor prevăzute la art. 1 au următoarele atribuții principale: 
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 

      b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care 
le prezintă consiliului local; 

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a 
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu 
activitatea lor. 

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
(3) Comisiile de specialitate vor funcționa pe toată perioada mandatului Consiliului Local. 
Art.7. Prezenta  hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești, consilierii 

locali și compartimentele implicate din cadrul aparatului de specialitate, cărora le va fi comunicată 
de secretarul general al UAT, urmând a fi publicată pe site-ul www.primariacazanestiil.ro, secțiunea 
„Monitorul Oficial Local”. 

 
 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                     Secretar General al UAT, 

                    DIMA AUREL                                                    OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nr. 80 
Adoptată la Căzăneşti 
Astăzi, 24.11.2020                                                                     FP-07-03, vers.1                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de 
voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 

 

http://www.primariacazanestiil.ro,/
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