
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în comisia de recepție la 
terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Înființare trotuare pe străzile 

Iliescu, Florilor și Școlii Vechi” 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28 MAI 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2749 din 19.05.2020 al Primarului oraşului 
Căzăneşti;  

Examinând: 
- raportul Cabinet Primar nr. 2775 din 20.05.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 
2910 din 25.05.2020; 

- procesul verbal nr.2994 din 28.05.2020 al Comisiei de validare; 
În conformitate cu prevederile art. 11 alin.(1) lit a) din Regulamentul de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea de Guvern 
nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(6) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, , cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se desemnează dl. DRĂGOI OCTAVIAN, consilier local al orașului 
Căzănești în calitate un reprezentant al investitorului U.A.T Oraș Căzănești, să facă parte 
în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Înființare trotuare 
pe străzile Iliescu, Florilor și Școlii Vechi” și care va fi preşedintele comisiei. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Căzănești şi persoanei 
desemnate potrivit art.1 din prezenta hotărâre, prin grija Compartimentului Relații Publice 
și Secretariat în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL,   
   DIMA AUREL                                                OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre cu caracter individual a fost adoptată prin vot secret cu respectarea prevederilor 
legale cu 12 voturi “pentru” și 1 vot „nul” 
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