
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 26.06.2019  
privind implementarea proiectului „Sistem de supraveghere Oraș Căzănești” 

 
Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit de îndată în ședința extraordinară din data de 27 

NOIEMBRIE 2020, 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6701 din 23.11.2020 al Primarului orașului Căzănești; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.56 din 26.06.2019  privind implementarea proiectului 

„Sistem de supraveghere Oraș Căzănești”, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile încheierii Judecătoriei Slobozia pronunțată la data de 19.10.2020 în dosarul 

nr.4480/312/2020 prin care a fost validat mandatul de primar al orașului Căzănești al dlui. Stelian Traian; 
Examinând: 
- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 6704 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 nr. 6788 din 
26.11.2020; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – comunicare 
online nr. 6791 din 26.11.2020; 

În conformitate cu prevederilor art. 154, alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T A R Ă Ş T E: 
 

Art. I. Prevederile art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 26.06.2019 se modifică și va 
avea următorul conținut: 

„Art.5. Reprezentantul legal al Unității administrativ-teritoriale oraș Căzănești este, potrivit legii, 
primarul acesteia dl. Stelian Traian, în dubla sa calitate și de ordonator de credite.” 

Art. II. Primarul orașului Căzănești, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

                   DIMA AUREL                                            OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
Nr. 85 
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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