
  

 

              
                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.01.2020  

privind închirierea imobilului teren 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 

 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 MARTIE 

2020,  

 Având în vedere referatul de aprobare al Primarului oraşului Căzăneşti nr. 1281 din 

27.02.2020;  

Examinând: 

- raportul responsabilului cu patrimoniul nr. 1316 din 28.02.2020; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1695 

din 17.03.2020; 

În conformitate cu prevederile art.317 coroborat cu cele ale art.338 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(6) lit. b), al art.139 alin. (3) lit.g) şi a 

art.196 alin.(1) lit.a) 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.I. După art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/30.01.2020 privind închirierea 

imobilului teren 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 se introduce un nou articol, art.3^1 cu următorul cuprins: 

„Art.3^1 Se mandatează Primarul orașului Căzănești să desemneze membrii comisiei de 

evaluare a ofertelor prin dispoziție.” 

 Art.II. Primarul oraşului Căzăneşti şi compartimentele de specilalitate vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

                 DIMA AUREL                                              OANCEA GEORGETA 
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Adoptată la Căzăneşti 

Astăzi, 18.03.2020                                                                     FP-07-03, vers.1           

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de 

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


