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                                                                      Nr.611 din 30.01.2020 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 30.01.2020 

 

Lucrările ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Căzănești sunt publice și se 

desfășoară începând cu ora 12.30 în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea Parcului 

nr.3. Ședința este înregistrată. 

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dl. consilier local 

Paraschiv Mitică, președinte de ședință. 

La ședință mai participă: dl. primar Măchiță Alexandru, funcționari din cadrul aparatului de 

specialitate precum și cetățeni. 

Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.28 din 23.01.2020. 

    Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 

data de 30.01.2020 

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

de 20.12.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar din orașul Căzănești, pentru anul școlar 2020-2021; 

             Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2019 a prețurilor 

contractelor de superficie, a redevențelor, respectiv a chiriilor pentru terenuri și spații aflate în 

proprietate orașului Căzănești;    Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractelor de achiziție publică/acord cadru din anul 2020; 

                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                 

   6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a 

competențelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale, pe anul 2019;              Inițiator: Primarul 

orașului Căzănești         

7.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 

de concesiune nr. 469/01.09.1993 către dna. Costache Aneta și dl. Costache Nicușor, urmare a 

deschiderii procedurii succesorale după defunct Costache Constantin;                                                                                       

              Inițiator:  Primarul orașului Căzănești 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 

de concesiune nr.16/03.09.2010 de la S.C. Draffili Construct 2002 S.R.L. la dl. Păun Vlad căsătorit 

cu dna. Păun Zoica;      Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali, pentru anul 2020; 

                    Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce 

vor fi efectuate în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare;   Inițiator: Primarul 

orașului Căzănești 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului care aparține domeniului public al 

orașului Căzănești, în suprafață totală de 3 100 mp, cu nr. cadastral 423 și nr. cadastral 424 înscris 

în cartea funciară 145, situat pe str. Morii nr.2; 

                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești  

12. Întrebări, interpelări 

13. Diverse                                                                                                                                                                                                                                  

    Sunt prezenți 13 consilieri locali:  

       PARASCHIV MITICĂ - preşedinte de şedință  DRĂGOI OCTAVIAN 

       STELIAN TRAIAN      CÎMPEANU PETRE   

       ANDRONACHE VIORICA     NIȚĂ NICOLAE   

       DIMA NICOLETA      PARASCHIV CONSTANTIN        

        ȘERBAN MARIA      GRIGORE MIHAI 

       MOICEANU ALEXANDRU    DIMA AUREL    

       ANGHEL DĂNUȚ 

Președintele de ședință, dl. consilier local Paraschiv Mitică declară deschise lucrările ședinței. 

Ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 13 consilieri locali.  

1. Aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 

data de 30.01.2020 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi. 

Voturi: 13 „pentru”  
   

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

de 20.12.2019 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal. 

Voturi: 12 „pentru”, 1 vot „abținere” (Stelian Traian) 
 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar din orașul Căzănești, pentru anul școlar 2020-2021 

Președintele de ședință menționează că toate proiectele de hotărâre se află la mapa membrilor 

Consiliului local. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț consideră că pe parcursul celor 4 ani ai actualului mandat, dar 

și înainte, nici conducerea administrației publice locale și nici conducerea Liceului Tehnologic nu și-

au arătat interesul pentru a dezvolta învățământul local, pentru a menține clasele de elevi, prin diferite 

mijloace. Amintește că anul trecut dumnealui a avut intenția organizării unei clase de mecanici 

agricoli în forma de învățământ profesional dual, dar s-a lovit de refuzul directorului școlii, acesta 

motivând că nu are cadre didactice pregătite într-o astfel de specializare. Este de părere că fără o 

susținere clară din partea autorității administrative, există riscul ca în câțiva ani școala din Căzănești 

să rămână doar cu clasele de gimnaziu sau chiar învățământ primar. 
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Dl. consilier local Paraschiv Mitică specifică faptul că este o realitate scăderea drastică a 

natalității, problema fiind una națională. 

Dl. primar, Măchiță Alexandru dorește să-i reamintească dlui. consilier Anghel, faptul că la 

vremea respectivă s-au implicat toți factorii de decizie în realizarea proiectului privind clasa de 

mecanici agricoli, învățământ profesional dual, cu toate acestea proiectul s-a dovedit nerealizabil, 

cauza fiind lipsa copiilor care să vrea să se înscrie. Menționează că acesta a fost motivul real al 

eșecului proiectului. 

Dna. consilier local Andronache Viorica se adresează dlui. consilier Anghel. Consideră că dl. 

Anghel ar fi trebuit să persevereze, să insiste și până la urmă poate ar fi reușit să formeze clasa de 

învățământ profesional dual. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 13 „pentru”  
 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2019 a prețurilor 

contractelor de superficie, a redevențelor, respectiv a chiriilor pentru terenuri și spații aflate în 

proprietate orașului Căzănești  

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Dl. Anghel Dănuț iese din sala de ședință. Consilieri locali prezenți care votează sunt 12. 

 Voturi: 12 „pentru”  
 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractelor de achiziție publică/acord cadru din anul 2020 

Dl. Primar menționează că dna. Popovici Carmen este membru de rezervă în comisia de 

evaluare, poate înlocui doar secretarul, deoarece dna. Popovici are și atribuții de responsabil 

patrimoniu. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Voturi: 12 „pentru”  
 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a 

competențelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale, pe anul 2019 

Intră în sala de ședință dl. Anghel Dănuț. Consilieri locali prezenți care votează sunt 13. 

Președintele de ședință Paraschiv Mitică precizează că o astfel de comisie de evaluare este ceva 

nou în administrația locală. 

Secretarul general U.A.T, specifică faptul că este prevedere legală introdusă prin Codul 

administrativ. 

Președintele de ședință solicită propuneri din partea membrilor consiliului local. 

Dl. consilier local Dima Aurel propune pentru a face parte din comisia de evaluare a 

competențelor pe dl. consilier local Paraschiv Mitică, deoarece este președintele comisiei juridice din 

cadrul consiliului local. 

Dna. consilier Dima Nicoleta propune pe dna. consilier local Andronache Viorica. 

Dl. consilier local Grigore Mihai propune să facă parte din comisia de evaluare a 

performanțelor dl. consilier Dima Aurel. 

Comisia de validare a consiliului local completează buletinele de vot și desfășurându-se 

procedura votului secret. 

Dl. Paraschiv Mitică obține 8 voturi iar dl. Dima Aurel și dna. Andronache Viorica au obținut 

câte 7 voturi fiecare. 
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Prin urmare se desemnează dl. Paraschiv Mitică, primul reprezentant al Consiliului Local în 

comisia de evaluare. 

Pentru cel de-al doilea reprezentant, fiind paritate de voturi se reia procedura de vot cu cei doi 

consilieri locali: Dima Aurel și Andronache Viorica. 

Comisia de validare a consiliului local completează buletinele de vot pentru cel de-al doilea 

reprezentant. 

După numărarea voturilor pentru a 2-a etapă, dna. Andronache Viorica obține 7 voturi iar 

dl. Dima Aurel obține 6 voturi. 
 

7.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut ăn Contractul 

de concesiune nr. 469/01.09.1993 către dna. Costache Aneta și dl. Costache Nicușor, urmare a 

deschiderii procedurii succesorale după defunct Costache Constantin 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 13 „pentru”  
 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 

de concesiune nr.16/03.09.2010 de la S.C. Draffili Construct 2002 S.R.L. la dl. Păun Vlad căsătorit 

cu dna. Păun Zoica  

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 12 „pentru” și 1 vot „abținere” (Stelian Traian) 
 

Dl. primar informează Consiliul local în legătură cu necesitatea de a părăsi sala de ședință, 

deoarece la ora 14.00 trebuie să fie prezent la ședința Colegiului Prefectural. Menționează că orice 

problemă va apare, dnii. consilieri se pot adresa dlui. viceprimar, acesta urmând să-i comunice în 

ziua următoare. 

Dna. Țigănilă Ana solicită președintelui de ședință permisiunea de a se adresa dlui. primar 

solicitând mai multe informații în legătură cu firma ce efectuează prospecțiuni geologice pe raza 

localității. 

Dl. primar oferă informațiile solicitate. 

Dl. Ioan Martin, consilierul personal al primarului, solicită cuvântul pentru a oferi detalii la 

întrebările cetățenilor din sală cu referire la prospecțiunile geologice. Explică faptul că firma se 

numește HUNT OIL și a angajată de către Petrom să efectuează prospecțiuni geologice pentru a găsi 

petrol sau gaze în toată partea de nord, nord-vest a județului, fiind vizate mai multe UAT-uri. 

Intervine președintele de ședință, rugând cetățenii ca întrebările care nu au legătură cu ordinea 

de zi a ședinței, să fie amânate la punctul Diverse. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali, pentru anul 2020  

Dna. consilier local Andronache Viorica, dorește să știe care este contribuția bugetară a 

primăriei pentru posturile de asistent personal ai persoanelor cu handicap. 

Răspunde dna. Stroe Ana, șef Birou C.S..I.T.L. că anul 2019 și în 2018, de la bugetul de stat 

erau asigurate 90% din sumele plătite asistenților personali, în acest an nu s-au primit decât 50% din 

sumele necesare, Legea bugetului nr.5/2020, spune că vor fi suportate din bugetul local. 

Dna. consilier local Andronache Viorica întreabă cine vor fi persoanele care se vor angaja pe 

cele 5 locuri ce se vor suplimenta. 

Răspunde dna. contabil, specificând faptul că acestea fac parte din numărul de 32 de 

indemnizații de însoțitor pentru persoanele cu handicap ce se află în plată. 



5 

 

Precizează și secretarul general U.A.T , că deocamdată nu se știu persoanele care vor fi 

angajate, legea obligând autoritatea publică locală să plătească indemnizație lunară pentru persoană 

cu handicap tuturor celor ce au certificat de handicap grav și solicită plata indemnizației prin cerere. 

Menționează că  asistenții personali sunt angajați în funcție de numărul de locuri pentru aprobat anual 

în consiliu local anual. Indemnizația lunară are valoarea unui salariu net plătit asistentului personal 

la gradația 0. În timp au fost mai multe cereri din rândul celor care primesc indemnizația lunară de a 

se angaja ca asistent personal, dl. primar a intenționat încă din anul 2019 să propună mărirea 

numărului de asistenți personali, prioritate întotdeauna la angajare fiind părinții copiilor cu handicap 

grav. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian consideră că pot rămâne pentru anul 2020 tot 10 locuri 

acordate pentru angajarea asistenților personali ca și în anii anteriori. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică menționează că prin angajarea unui număr mai mare de 

asistenți personali se încarcă organigrama și va fi o presiune și pe bugetul local. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian propune să se supă la vot ca să rămână același număr de 

asistenți personali, respectiv 10 posturi. 

Dl. consilier Dima Aurel propune să se majoreze numărul cu încă 5 posturi, deci 15 asistenți 

personali. 

Președintele de ședință se supune la vot cele două propuneri. 

Se votează propunerea pentru menținerea a 10 posturi de asistenți personali; voturi obținute: 

10 voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă 

Se votează propunerea pentru 15 posturi de asistenți personali; voturi obținute: 3 voturi 

„pentru”, 10 voturi „împotrivă”; 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu menținerea celor 10 posturi pentru asistenții personali. 

Voturi: 13 „pentru” și 3 „împotrivă” (Dima Aurel, Grigore Mihai și Paraschiv Constantin) 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce 

vor fi efectuate în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare  

Dl. consilier local Anghel Dănuț consideră că persoanele apte de muncă, beneficiari de venit 

minim garantat sunt pontate câte 5 ore/zi dar stau doar 1 oră sau 30 de minute sau chiar mai puțin. 

Afirmă că cei responsabili de îndeplinirea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, 

sunt vinovați că aceștia nu își îndeplinesc orele de muncă și s-a creat un prejudiciu, care ar trebui 

recuperat de la cei responsabili. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică crede că acuzațiile dlui. consilier Anghel sunt destul de 

grave și trebuie să fie probate aceste afirmații. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț spune că beneficiari de venit minim garantat s-au prezentat la 

orele de muncă la 8.30, iar la ora 9.40 deja se întorceau, iar dânsul a solicitat explicații. 

Dl. viceprimar Stelian Traian spune că nu dorește să comenteze afirmațiile dlui. consilier 

Anghel Dănuț, dar precizează că împreună cu cei de la ajutorul social a realizat multe și enumeră 

lucrările: gunoiul de pe străzi, gunoiul din cimitir, depozitatul lemnelor. Afirmă că și dintre membrii 

consiliului local era necesar un sprijin. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică spune că nu s-a solicitat acest sprijin din partea consilierilor 

locali. 

Dl. consilier local Dima Aurel este de părere că pot fi mai bine supravegheați , dacă cei ce au 

ore de muncă sunt chemați doar câte 10 oameni  pe zi. 
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Dl. consilier local Paraschiv Mitică precizează că ar fi necesară o condică de prezență pentru 

beneficiarii de venit minim garantat, să semneze când vine să efectueze orele și când pleacă. 

Dna. consilier local Șerban Maria consideră că fiecare consilier poate face ceva pentru 

localitate. 

Dna. consilier local Andronache Viorica consideră că beneficiarii de venit minim garantat, 

consilierii locali și în general toți cetățenii sunt vinovați pentru mizeria în care este  localitatea.  

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 13 „pentru”  
 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului care aparține domeniului public al 

orașului Căzănești, în suprafață totală de 3 100 mp, cu nr. cadastral 423 și nr. cadastral 424 înscris 

în cartea funciară 145,situat pe str. Morii nr.2 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 13 „pentru”  
 

12. Întrebări, interpelări – nu a fost  
 

13. Diverse  

a) Prezintă dl. viceprimar adresa Camerei de conturi Ialomița. Menționează că adresa în copie, 

se află la mapa fiecărui membru al consiliului. 

b) O altă informarea a dlui. viceprimar este legată de solicitarea preoților parohi Petranici 

Laurențiu și Popescu Costin de la Parohia I Căzănești pentru acordarea unui sprijin financiar pentru 

reparații acoperiș. 

c) Dna. Stroe Ana, șef Birou C.S.I.T.L. dorește să ofere explicații pentru întrebările membrilor 

consiliului exprimate în ședința comisiilor de specialitate, cu referire la modalitatea de realizarea a 

inspecției fiscale. Precizează faptul că în urma controlului efectuat de echipa Camerei de conturi au 

fost făcute câteva sugestii referitoare la realizarea inspecțiilor fiscale, una dintre propuneri fiind 

inspecțiile fiscale pentru construcțiile noi. 

Dna. consilier local Șerban Maria spune că s-au construit foarte multe locuințe în ultimul timp, 

mulți cetățeni au înlocuit clădirea veche cu cea nouă și plătesc același impozit de zeci de ani. Îi 

propune dnei contabil că este mai bine ca inspecțiile fiscale să se realizeze pe fiecare stradă, începând 

cu construcțiile noi, să se verifice suprafața, dacă există sau nu autorizație de construcție. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică spune că ar fi bine ca inspecțiile fiscale să se realizeze 

începând cu prima casă din Căzănești și terminând cu ultima, la rând, astfel nu se mai creează discuții. 

Îi spune dnei. Popovici Carmen, consilier inspecție fiscală, că este necesar să se inițieze o procedură, 

care va fi avizată în cadrul Consiliului local. 

Dl. consilier Anghel Dănuț consideră că inspecțiile fiscale sunt utile pentru cei ce nu sunt în 

regulă cu construcțiile, acolo trebuie mers prima dată, și apoi pentru ceilalți care au documentele în 

regulă. 

Dna. Popovici Carmen, consilier inspecție fiscală prezintă prevederile legale din Codul de 

procedură fiscală dând citire art.121. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț propune ca inspecția fiscală să înceapă de la un capăt al 

localității și capătul să fie cel din zona Gării, acolo fiind și zona de risc, așa cum a prezentat și dna. 

Popovici din Codul de procedură fiscală. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică menționează că este necesară și o procedură de lucru care 

va fi avizată în Consiliul local. 
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Solicită cuvântul dna. Țigănilă Ana pentru a se relua discuțiile cu privire la firma ce execută în 

zona localității Căzănești prospecțiunile geologice. Consideră că membrii consiliului local ar trebui 

să fie foarte bine informați și să nu accepte lucrări ce ar pune în pericol viața oamenilor, cum ar fi 

gazele de șist. 

Oferă explicații dl. Ioan Martin spunând că nu este vorba de gaze de șist în zona noastră de 

câmpie. 

Dna. Manole Anica dorește să obțină informații în legătură cu taxa de salubritate. 

Răspunde președintele de ședință că deocamdată nu s-a schimbat contractul. 

Dna. Manole Anica solicită membrilor consiliului, ca în cazul în care taxa de salubritate se va 

dubla, să găsească consiliul local o soluție pentru ca cetățenii să plătească mai puțin. 

Dna. Țigănilă Ana întreabă dacă membrii consiliului știu că mașinile de salubritate deversează 

deșeurile la marginea localității. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț relatează un caz asemănător dintr-o altă localitate. Consideră 

că într-o astfel de situație, gunoiul se plătește de 2 ori, deoarece de acolo de unde este deversat, 

trebuie cărat în altă parte. Se adresează dnei. contabil cu întrebări referitoare la modul de achitare a 

taxei de salubritate, până la semnarea unui nou contract, explicații ce sunt oferite de aceasta. 

Dl. consilier local Paraschiv Constantin spune că din discuțiile cu cetățenii, aceștia afirmă că 

renunță la tomberon, nu mai dau gunoiul, îl depozitează în curte, cum s-a procedat până acum câțiva 

ani. 

Secretarul general U.A.T, explică faptul că unitatea administrativ teritorială este obligată să 

achite amenzi la Agenția pentru Protecția Mediului dacă nu se îndeplinește procentul de colectare 

selectivă impus prin legislație. Cantitatea de gunoi generată este stabilită în funcție de numărul de 

locuitori. U.A.T Căzănești achită și în anul 2020 pentru anul 2019 niște sume la Fondul de Mediu 

deoarece nu s-a facut colectarea selectivă. Trebuie să se respecte legislația și să se facă colectarea 

selectivă. 

Sunt discuții în cadrul consiliului privind taxa de salubritate și cantitatea de gunoi generată de 

locuitorii U.A.T. Căzănești. 

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  PARASCHIV MITICĂ                                    OANCEA GEORGETA 


