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                                                                          Nr. 2664 din 13.05.2020 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 13.05.2020 
 

        Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 15.30 în incinta Casei de Cultură Căzănești, șos. București nr.95. Ședința nu este 
înregistrată. 
      Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dl. consilier local 
Dima Aurel, președinte de ședință. 
       Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.160 din 13.05.2020. 
       Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
       1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 
data 13.05.2020; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Căzănești, pe anul 2020; 
               Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     Sunt prezenţi 11 consilieri locali . 

Lipsesc doamnele consilier Șerban Maria și Dima Nicoleta. 
     Membrii consiliului prezenți în sală sunt: 
       DIMA AUREL - preşedinte de şedință    DRĂGOI OCTAVIAN 
       STELIAN TRAIAN      CÎMPEANU PETRE   
       ANDRONACHE VIORICA     NIȚĂ NICOLAE   
       MOICEANU ALEXANDRU     PARASCHIV CONSTANTIN        
       ANGHEL DĂNUȚ      GRIGORE MIHAI          
        PARASCHIV MITICĂ 
             Ședința  este legal constituită.    
     Participă la ședință dl. primar Măchiță Alexandru, funcționari din cadrul aparatului de 
specialitate.      

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 
data 13.05.2020; 

Președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi. Se supune la vot. 
 

 Voturi „pentru”: 11 voturi. 

ROMÂNIA 
                              JUDETUL IALOMITA              

             
PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primaria@primariacazanestiil.ro  

 

 

 
 



 
2 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Căzănești,pe anul 2020 ; 
Dl. primar prezinte detaliile proiectului supus dezbaterii. Precizează faptul că s-a alocat o sumă de 

15 000 lei din bugetul local pentru situații de urgență, sumă cheltuită pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului. Peste această sumă au mai fost cheltuiți 5000 lei, pentru achiziția de materiale sanitare 
necesare în actuala situație de urgență, respectiv: măști, mănuși, combineazoane,termometre. Mai 
precizează că, în perioada următoare va fi nevoie și de sprijinirea Liceului Tehnologic pentru desfășurarea 
activității și vor fi desemnate  asistentele medicale comunitare. 

O altă informare a dlui. primar se referă la adresa Direcției de Sănătate Publică privind norma de 
hrană de 30 de lei pe zi,stabilită pentru persoanele defavorizate notificate în izolare. Explică procedura 
în acest caz: aprovizionarea o vor face asistentele medicale comunitare iar decontarea sumelor va fi 
asigurată de către D.S.P. 
  Dl. primar informează membrii Consiliului local cu privire la un incident ce a avut loc în zona șos. 
Gării între două familii de etnie romă. 
 Dl. primar afirmă, în legătură cu dezinfecția spațiilor publice, că stocul de substanțe dezinfectante 
este suficient pentru încă două acțiuni, dar este important să fie păstrat pentru situații mai grave. 
 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre . 
 Voturi „pentru”: 11 voturi. 

Președintele de ședință constată că nu mai sunt probleme de discutat și declară închise lucrările 
ședinței. 
 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar. 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR GENERAL U.A.T.,                                       
               consilier local  DIMA AUREL                                                    OANCEA GEORGETA 
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