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                                                                                                     Nr. 2433 din 29.04.2020 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 29.04.2020 
 

Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 11.00 în incinta Casei de Cultură Căzănești, șos. București nr. 95. Ședința este 
înregistrată. 

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de către dl. consilier local Dima 
Aurel, președinte de ședință. 

Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.157 din 23.04.2020. 
Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 
29.04.2020; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  de 
18.03.2020; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  
de 31.03.2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului 
Căzănești pe trimestrul I al anului 2020; 
               Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al 
orașului Căzănești și a situațiilor financiare, pe anul 2019; 
                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021; 
                   Inițiator: Primarul  orașului Căzănești                                                                                                 
      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașului Căzănești din cadrul Serviciului de Salubrizare;   

Inițiator: Primarul  orașului Căzănești 
8. Prezentarea Raportului anual cu privire la modul de aplicare a Legii nr.544/2001,privind liberul 

acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare; 
9. Prezentarea Raportului anual cu privire la modul de aplicare a Legii nr.52/2003,privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată; 
      10. Prezentarea Raportului privind starea economico-socială și de mediu a unității administrativ-
teritoriale, pe anul 2019 întocmit de Primarul orașului Căzănești. 
     11. Întrebări, interpelări. 
     12. Diverse                                                                              
                               
                                                                                                                       

 
ROMÂNIA 

                              JUDETUL IALOMITA              
             

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

 

 

 
 



 
2 

     Sunt prezenţi 11 consilieri locali:  
       DIMA AUREL - preşedinte de şedință    PARASCHIV MITICĂ 
       STELIAN TRAIAN       DRĂGOI OCTAVIAN   
       ANDRONACHE VIORICA      NIȚĂ NICOLAE   
       DIMA NICOLETA       PARASCHIV CONSTANTIN        
        ȘERBAN MARIA      GRIGORE MIHAI 
       MOICEANU ALEXANDRU 
        Lipsesc dnii. consilier locali Anghel Dănuț și Cîmpeanu Petre. 
       Ședința  este legal constituită.    
     Participă la ședință dl. primar Măchiță Alexandru, dl. Ioan Martin, consilierul dlui. primar 
funcționari din cadrul aparatului de specialitate.  
      1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data 
de 29.04.2020 

Președintele de ședință anunță propunerea dlui. primar de a suplimenta ordinea de zi cu Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe 
anul 2020; 
     Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi care cuprinde proiectul de 
hotărâre propus suplimentar spre dezbatere. 
  În acest moment intră în sala de ședință dl. consilier local Anghel Dănuț. Numărul consilierilor locali 
prezenți este de 12. 

Voturi „pentru”: 12 
 
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  de 

18.03.2020  
Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal. 
Voturi „pentru”: 12 
 

  3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  
de 31.03.2020  

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal. 
Voturi „pentru”: 12 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului 

Căzănești pe trimestrul I, al anului 2020  
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 12 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al 

orașului Căzănești și a situațiilor financiare, pe anul 2019 
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 12 
 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021  
Dl. primar spune că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice, singura modificare față 

de nivelul anilor precedenți fiind indexarea cu coeficientul de inflație anual. 
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 12 
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  Intră în sală dl. consilier local Cîmpeanu Petre. Numărul consilierilor locali prezenți este de 13. 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașului Căzănești din cadrul Serviciului de Salubrizare  

Dl. primar explică faptul că în baza directivelor A.N.R.S.C. este necesar să se înființeze acest 
serviciu care va fi externalizat. Domnii consilier locali au avut la mapa Caietul de sarcini. Va fi preluat de 
o firmă specializată al cărui contract se încheie pe o perioadă de maxim 1 an. 

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 13 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Căzănești, pe anul 2020 – introdus suplimentar pe ordinea de zi 
Dl. primar explică  că a avut loc rectificarea bugetului județean iar pentru U.A.T. Căzănești s-a 

diminuat cu 19.700 lei, nu s-au primit sume la rectificarea de la Consiliul Județean Ialomița pentru nici 
un U.A.T. Căzănești din județul Ialomița. 

Dl. primar informează Consiliul local că la momentul actual Primăria Căzănești deține fonduri 
suficiente pentru funcționarea în bune condiții până la data de 31.12.2020,dacă nu intervine o situație 
neașteptată. 

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 13 
 
9. Prezentarea Raportului anual cu privire la modul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
 10. Prezentarea Raportului anual cu privire la modul de aplicare a Legii nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată 

Ambele rapoarte sunt prezentate de funcționarul desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a Legii nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică. 

Se menționează că Rapoartele anuale, atât cel privind aplicarea Legii nr.544/2001, cât și cel privind 
aplicarea Legii nr.52/2003 pot fi consultate în detaliu pe site-ul oficial al instituției 
www.primariacazanestiil.ro 
      11. Prezentarea Raportului privind starea economico-socială și de mediu a unității 
administrativ-teritoriale, pe anul 2019 întocmit de Primarul orașului Căzănești 

Dl. primar comunică membrilor Consiliului local că Raportul integral este disponibil în cadrul 
primăriei pentru cine dorește o copie și se va regăsi prezentat pe site-ul oficial al instituției. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică solicită ca o copie a Raportului  privind starea economico-
socială și de mediu să fie transmisă la ședința viitoare fiecărui consilier local. 

12. Diverse  
Președintele de ședință dl. consilier local Dima Aurel informează membrii consiliului cu privire la 

adresa dnei. Țîru Didina privind faptul că nu a beneficiat de colectarea deșeurilor menajere. 
Dl. viceprimar Stelian Traian prezintă sesizarea dnei.Țâru Didina. Petenta consideră că în 

perioada 06 martie - 24 aprilie 2020 firma de salubritate nu a ridicat recipientul de gunoi și nu are 
obligația de a achita în perioada respectivă taxa de salubritate. 

Dl. viceprimar aduce la cunoștința membrilor Consiliului local că în perioada sesizată de petentă 
un reprezentant al primăriei a însoțit mașina firmei de salubritate. Dânsul personal a însoțit mașina de 
salubritate în zilele de 27 martie 2020, 03 aprilie 2020 și 10 aprilie 2020. Pe data de 17 aprilie gunoiul nu 
s- a ridicat în toată localitatea, cetățenii fiind înștiințați în acest sens. Pentru data de 20 martie 2020 și 
24 aprilie 2020 mașina de salubritate a fost însoțită de dl. Chiriță Vasile administratorul sălii de sport. S-
a intrat cu mașina pe str. Depozitului tomberoanele fiind ridicate dacă au fost găsite la poartă, deoarece 

http://www.primariacazanestiil.ro/


 
4 

lucrătorii de la salubritate nu pot intra în curtea cetățeanului. Ora la care cetățenii localității trebuie să 
aibă tomberoanele la poartă pentru ridicare este ora 8.00. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că dl. viceprimar a expus situația, iar membrii consiliului 
trebuie să ia o hotărâre. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică precizează că este necesar ca dna. Țâru Didina să primească 
un răspuns scris din partea Consiliului local. 

Dl. primar precizează că dl. viceprimar care este responsabil cu salubritatea și de aceea a expus 
problema, membrii consiliului local putând să supună la vot în funcție de concluziile ce se impun. 
Consiliul local va fi de acord cu scutirea de la plata taxei de salubritate pentru dna.Țâru sau va respinge 
solicitarea. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian propune ca dl.viceprimar să întocmească un raport, deoarece 
dânsul a fost la fața locului. 

Dl. primar spune că dna. Țîru vine către Consiliul local cu o solicitare:  să aprobe neachitarea 
costurilor cu salubritatea în perioada menționată 06.03.2020-24.04.2020. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică solicită ca petentei să i se transmită un răspuns scris, conținând 
un extras din procesul verbal de ședință. 

Secretarul general U.A.T. precizează că se poate elabora un  proiect de hotărâre pentru acordarea 
de facilități la plata taxei de salubrizare pentru ședința viitoare. 

Dna. consilier local Andronache Viorica consideră că dna. Țîru Didina trebuie să dovedească 
faptul că  dânsa a scos tomberonul și mașina de gunoi nu a trecut să-l ridice. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică specifică faptul că se putea lua în considerare sesizarea dacă 
din zona respectivă mai erau și alte sesizări în acest sens, cel puțin 2-3 sesizări ale altor persoane locuitori 
ai str. Depozitului. 

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru este de părere că se creează un precedent, orice persoană 
din localitate poate solicita scutire de la plata taxei de salubritate că nu i s-a ridicat gunoiul. 

Președintele de ședință, dl. consilier local Dima Aurel supune la vot solicitarea de acordare a  
scutirii de la plata taxei de salubritate pe perioada solicitată de dna. Țâru Didina. 

Voturi: 0 voturi „pentru”, 0 „abțineri”, 13 voturi „împotrivă” 
Dl. consilier local Anghel Dănuț sesizează probleme în legătură cu lucrarea de asfaltare în zonele 

Intrarea Lucică, șos. Gării  și canalizare. 
Răspunde dl. primar că a discutat cu persoanele responsabile și se vor remedia deficiențele. 
Dl. consilier local Stelian Traian și dl. consilier local Anghel Dănuț cer permisiunea de a părăsi sala 

de ședință. 
Dl. primar continuă informarea Consiliului local privind demersurile făcute de autoritatea locală 

cu privire la achiziția prin ADI Ialomița a unei mașini de pompieri și acțiunea în instanță precizând că 
instanța a respins solicitarea. Prezintă motivarea respingerii. Informează asupra scopului înființării ADI 
Ialomița, respectiv finanțarea proiectelor din orașe și comune și asigurarea auditului intern. Prezintă 
etapele realizării proiectului pentru achiziția mașinii de pompieri. Subliniază faptul că era necesar să se 
comunice din timp condițiile pe care trebuia să le îndeplinească proiectul și solicitanții finanțării. 
Informează cu privire la  procedura de lucru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, faptul că dacă 
proiectul anterior cu mașina de pompieri nu s-a aprobat, trebuie întocmit un alt proiect. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică pune în discuție rentabilitatea serviciului voluntar pentru 
situații de urgență în condițiile în care nu mai există zona de competență. 

Dl. Primar precizează că nu poate fi vorba de rentabilitate în cazul unui serviciu voluntar, 
primează siguranța cetățenilor și a bunurilor private și publice, doar în cazul serviciilor private pentru 
situații de urgență se pune problema rentabilității. Rentabilitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență se contabilizează în salvarea de vieți omenești, bunuri materiale, animale. 
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Dl. consilier local Paraschiv Mitică propune ca din personalul serviciului voluntar pentru situații 
de urgență, să se creeze atribuții și pentru serviciul de dezinfecție și deratizare. 
  Dl. primar spune că fiecare atribuție are specificul ei, pompierii fiind instruiți pentru acțiuni în 
cazul stingerii incendiilor și alte intervenții în situații de urgență. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică specifică faptul că propunerea nu era pentru angajare în plus, 
doar reducerea schemei, doi lucrători pot fi instruiți pentru a presta serviciul de dezinfecție, deratizare. 

Explică secretarul general U.A.T., faptul că dacă se reorganizează serviciul voluntar, nu se mai 
poate deservi autospeciala. În cazul reorganizării serviciului, rămâne un cadru tehnic PSI, ca și la alte 
primării, dar fără competența unui serviciu voluntar. 

Dna. consilier local Andronache Viorica consideră că toate serviciile angajate de primărie nu fac 
decât să consume resurse financiare, nefiind eficiente, fiind doar pe hârtie. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică consideră că propunerea organizării unui serviciu local care să 
cuprindă și deratizarea și dezinfecție ar însemna o autonomie, o independență. 

Dl. primar precizează că serviciul de dezinfecție, dezinsecție, deratizare are un anumit specific, 
implică foarte multe costuri, magazie securizată pentru substanțe cu alarmă P.S.I., personal autorizat, 
măsuri speciale de transport. Spune că Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este în subordinea 
Consiliului local, dacă membrii consiliului se gândesc la o propunere, este necesară și identificarea 
formelor legale. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică specifică faptul că serviciul de pompieri este indispensabil, 
propunerea era dacă se poate organiza și serviciul de dezinfecție în același cadru, schema actuală a 
serviciului fiind pentru o rază mai mare de competență. 

Dl. primar precizează că înființarea și autorizarea unui serviciu de dezinfecție, dezinsecție și 
deratizare pentru U.A.T Căzănești este foarte dificilă. 

Dl. consilier local Cîmpeanu Petre specifică faptul că serviciul de pompieri pentru comunitatea 
locală este important din perspectiva timpului redus de răspuns în cazul izbucnirii unui incendiu în 
localitate. 

Dl. primar îi spune dlui. consilier local Cîmpeanu Petre , precizând că dl. consilier Paraschiv Mitică 
nu a propus desființarea serviciului de pompieri, doar reorganizarea acestuia, în sensul atribuirii unor 
sarcini noi angajaților atunci când aceștia nu sunt angrenați în gestionarea unor situații de urgență. 

Intervine dl. Ioan Martin și precizează că se va informa dumnealui, iar pentru ședința viitoare a 
Consiliului local va aduce un referat privind costurile și condițiile înființării pe plan local a unui serviciu 
de dezinfecție, deratizare, serviciul care oricum trebuie să fie licențiat la ANRSC. 

Dna. consilier local Andronache Viorica amintește că s-a discutat în ședința anterioară despre 
posibilitatea de a organiza ședințele de consiliu prin sistem videoconferință. 

Răspunde dl. primar că a fost expusă o posibilitate, costurile implicate sunt însă considerabile. 
Dl. consilier local Moiceanu Alexandru se adresează dlui. primar întrebări cu privire la lucrarea 

de canalizare, menționând că sunt străzi unde nu se face canalizare. 
Dl. primar confirmă că nu sunt toate străzile cum ar fi cele care au denumirea de intrarea, str. 

Eternității, str. Depozitului, str. Graur care nu sunt cuprinse în proiect. Spune că lucrarea aparține 
operatorului S.C.RAJA S.A însă lucrările care se efectuează sunt realizate în baza unui proiect și deviz care 
s-a actualizat în funcție de specificul lucrărilor.  

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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