
     JUDEŢUL IALOMIŢA 
     ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea în şedinţă ordinară 

a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti 
 

 Primarul oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, 
 În temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b) și 
art.599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ultererioare 

D I S P U N E: 
 

 Art.1 VINERI 28 AUGUST 2020 ora 10,00 se convoacă în şedinţă ordinară 
Consiliul Local al oraşului Căzăneşti. Şedinţa îşi va desfăşura lucrările în incinta Casei de 
Cultură, șos. București nr.94, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești 
din data de 28.08.2020; 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești convocat de îndată în data de 31.07.2020; 

3. Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al oraşului Căzăneşti, pe anul 2020; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 
Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 
privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului al Serviciului de salubrizare 

pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul 
Căzănești; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 
Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 
privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 
Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport 
Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere 

a vectorilor  pentru perioada august 2020- iulie 2021 cu privire la activitatea de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare în oraşul Căzănești; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 
Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 
privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 
Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport 
Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor 
 
 
 
 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești din cadrul 
Serviciului de salubrizare; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre: 
Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 
privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 
Comisia pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport 
Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor 
7. Adresa nr.4605/13.08.2020 a președintelui Asociației Sportive Căzănești 
8. Diverse. 
Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție. 
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 

în mapă de ședință, pe semnatură acestora. 
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale prin intermediul Compartimentului Relații Publice și Secretariat  
potrivit prevederilor art. 135 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

          PRIMAR,                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                   Secretar general al U.A.T 
          MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                OANCEA GEORGETA 
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