
  

                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
 al Consiliului Local al orașului Căzănești pentru mandatul 2020-2024 

 
           Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit de îndată în ședința 
extraordinară din data de 27 NOIEMBRIE 2020 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 6678 din 20.11.2020 al Primarului 
orașului Căzănești; 
 Examinând: 
 - raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6695 din 23.11.2020;  
 - avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes 
local, realizarea lucrărilor publice nr.6784 din 26.11.2020; 
 - avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
nr. 6796 din 26.11.2020; 
 - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-
culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor, 
sport nr. 6794 din 26.11.2020; 
 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. a) coroborat cu cele ale alin.(3) 
lit. a) teza a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2020 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Pentru mandatul 2020-2040, se aprobă Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al orașului Căzănești, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de consilierii locali din mandatul 
2020-2024 și adusă la cunoștință publică de către secretar general al UAT Căzănești prin 
publicare pe site-ul primăriei primaria@primariacazanestiil.ro, secțiunea Consiliul Local. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                     Secretar General al UAT, 
        DIMA AUREL                                    OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
     
Nr. 81 
Adoptată la Căzăneşti 
Astăzi, 27.11.2020                                                                     
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă 

de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abținere” şi - nu au votat 
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