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 Nr. 1219 din 26.02.2020 

 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 26.02.2020 
  

Încheiat astăzi, 26.02.2020, în cadrul ședinței extraordinare,  a Consiliului Local al orașului 
Căzănești desfășurată începând cu ora 14.00 în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, 
Aleea Parcului nr.3. 
      Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziția de convocare nr.50 / 25.02.2020.  
     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii cărții funciare nr.21849 a terenului 
neproductiv intravilan aparținând domeniului public al orașului Căzănești; 
                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
orașului Căzănești a terenului neproductiv în suprafață de 92 mp nr. cadastral 21 958 și a 
schimbului de terenuri între orașului Căzănești și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva , Direcția 
Silvică Ialomița; 
                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                                                                                          
      Sunt prezenți membrii Consiliului Local :  
       PARASCHIV MITICĂ - preşedinte de şedinţă   

ANDRONACHE VIORICA    PARASCHIV MITICĂ 
       STELIAN TRAIAN      PARASCHIV CONSTANTIN     
       DRĂGOI OCTAVIAN        NIȚĂ NICOLAE       
       DIMA NICOLETA        GRIGORE MIHAI 
       ȘERBAN MARIA      DIMA AUREL 
       MOICEANU ALEXANDRU    ANGHEL DĂNUȚ 
 La ședință mai participă, Primarul orașului Căzănești, dl.Măchiță Alexandru, funcționari din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
         Președintele de ședință, dl. consilier local Paraschiv Mitică declară deschise lucrările ședinței. 
Ședința este legal constituită, fiind prezenți 12 consilieri locali, lipsește dl. consilier local Cîmpeanu 
Petre. 

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi . 
Voturi: 12 voturi „pentru”. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii cărții funciare nr.21849 a terenului 
neproductiv intravilan aparținând domeniului public al orașului Căzănești  

Dl. primar explică că este vorba despre terenul unde se construiește stația de epurare, acei 92 
mp este necesar să fie dezlipiți din suprafața totală, acțiunea având nevoie de aprobare prin hotărârea 
consiliului local. Următoarea etapă, detaliază dl. primar este programarea la notariat, unde se vor 
semna de către primar documentele de dezlipire. 

Dl. primar explică situația construirii gurii de deversare, faptul că există un blocaj cu Agenția 
de Protecție a Mediului și Romsilva. Pentru stația de epurare, informează dl. primar că se va semna 
Autorizația de construire, deoarece nu există impedimente de ordin juridic. Autoritatea locală se va 
implica împreună cu RAJA pentru obținerea avizelor necesare. 

Secretarul general oferă explicații cu privire la acțiunea de împădurire a terenului care face 
obiectul schimbului de terenuri, proiectul de hotărâre aflat la punctul (2) al ordinii de zi. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 12  

 
      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
orașului Căzănești a terenului neproductiv în suprafață de 92 mp nr. cadastral 21 958 și a 
schimbului de terenuri între orașului Căzănești și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva , Direcția 
Silvică Ialomița  

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 12  

 
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 AL U.A.T. 

      consilier local PARASCHIV MITICĂ                                                      OANCEA GEORGETA 
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