
     JUDEŢUL IALOMIŢA 

     ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea în şedinţă extraordinară 

a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti 
 

 Primarul oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, 

 În temeiul art.133 alin.(2) lit.a), art. 134 alin. (4) și alin. (5), art.196 alin.(1) lit.b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1 MIERCURI 26 FEBRUARIE 2020 ora 14,00 se convoacă de îndată în 

şedinţă extraordinară Consiliul Local al oraşului Căzăneşti. Şedinţa îşi va desfăşura 

lucrările din incinta clădirii Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, 

Aleea Parcului nr.3, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orașului 

Căzănești din data de 26.02.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21849 a terenului  

neproductiv intravilan aparținând domeniului public al Orașului Căzănești; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 

Comisia de specialitate căreia i-a fost trimisă spre avizare proiectul de hotărâre: 

Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al orașului Căzănești a terenului neproductiv în suprafață de 92 mp, număr cadastral 

21958 și a schimbului de terenuri între Orașul Căzănești și Regia Națională a Pădurilor-

Romsilva, Direcția Silvică Ialomița; 

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 

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. 
 

          PRIMAR,                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                            Secretar general, 

          MĂCHIȚĂ ALEXANDRU                                OANCEA GEORGETA 
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CONVOCATOR  

la şedinţă extraordinară a Consiliului Local din 26 FEBRUARIE 2020 
 

Prin prezenta următorii consilieri locali ai oraşului Căzăneşti confirmă prin semnătură 

că au fost informați de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale că şedinţa 

Consiliului Local va avea loc la data sus-menţionată şi au primit materialele înscrise pe 

proiectul ordinii de zi. 

Data 25.02.2020  

Nr. crt. Nume şi prenume consilier local                  Semnătura 

1.  STELIAN TRAIAN  

 

2.  ANDRONACHE RODICA 

VIORICA 

 

 

3.  MOICEANU ALEXANDRU  

 

4.  DIMA NICOLETA  

 

5.  ȘERBAN MARIA  

 

6.  DIMA AUREL  

 

7.  ANGHEL DĂNUȚ  

 

8.  GRIGORE MIHAI  

 

9.  CÎMPEANU PETRE  

 

10.  PARASCHIV MITICĂ  

 

11.  DRĂGOI OCTAVIAN  

 

12.  NIȚĂ NICOLAE  

 

13.  PARASCHIV CONSTANTIN 

 

 

 


