
  
                ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului local nr.72/23.09.2020  

privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.336 din 10.04.1997,  
cu modificările ulterioare încheiat cu dl. Barbu Ion 

 

 Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data 
de 27 NOIEMBRIE 2020,  

Având în vedere:  
 - referatul de aprobare nr. 6597 din 18.11.2020 a Primarului orașului Căzăneşti; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 72/23.09.2020 privind modificarea art.1 din Contractul 
de concesiune nr.336 din 10.04.1997, cu modificările ulterioare încheiat cu dl. Barbu Ion; 
 - adresa Instituției Prefectului nr.17360 din 22.10.2020; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6735 din 24.11.2020; 
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 

minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 6797 din 
26.11.2020; 

În conformitate cu prevederilor art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

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: 
 

Articol unic Se revocă Hotărârea Consiliului local nr. 72/23.09.2020 privind 
modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.336 din 10.04.1997, cu modificările 
ulterioare încheiat cu dl. Barbu Ion. 

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

                   DIMA AUREL                                            OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
Nr. 83 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 27.11.2020            
                                                           
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

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