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     Nr. 1981 din 31.03.2020 

 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 31.03.2020 
 

       Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 14.00 în incinta Casei de Cultură Căzănești, șos.București nr.95. Ședința este 
înregistrată. 
      Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dl. consilier local 
Dima Aurel, președinte de ședință. 
       Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.95 din 30.03.2020. 
       Proiectul ordinii de zi cuprinde : 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.07/18.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al 
orașului Căzănești,cu modificările și completările ulterioare; 
               Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       2. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.15 din 20.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubritate prestate de S.C. Selectiv 
Deșeuri S.R.L.; 
              Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      3. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.5 și art.7 alin.(2) din Hotărârea 
Consiliului Local nr.30/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 
              Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                                           

Sunt prezenţi 13 consilieri locali:  
DIMA AUREL - preşedinte de şedință         PARASCHIV MITICĂ 
STELIAN TRAIAN            DRĂGOI OCTAVIAN 
ANDRONACHE VIORICA     CÎMPEANU PETRE   
DIMA NICOLETA      NIȚĂ NICOLAE   
ȘERBAN MARIA      PARASCHIV CONSTANTIN        
MOICEANU ALEXANDRU     GRIGORE MIHAI 
ANGHEL DĂNUȚ 

Ședința  este legal constituită.    
Participă la ședință dl. primar Măchiță Alexandru, funcționari din cadrul aparatului de specialitate. 
Dl. primar prezintă ,înainte de a se intra în ordinea de ședință solicitarea dlui. consilier local Anghel 

Dănuț, transmisă către Primăria Căzănești și înregistrată cu nr.1969/31.03.2020, prin care acesta solicită 
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asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării ședinței în situația de urgență creată de pandemia de 
coronavirus, respectiv distanța obligatorie de 1,50 m, echipament de protecție mască și mănuși pentru 
membrii consiliului local și termometru cu infraroșu. Pe lângă asigurarea acestor condiții, dl. consilier 
dorește ca ședințele viitoare ale autorității publice să se desfășoare prin videoconferință, cu asigurarea 
echipamentelor necesare. De asemenea, îi solicită dlui. primar, în calitatea acestuia de președinte al 
Comitetului Local pentru Situații de Urgență,  să îi pună la dispoziție hotărârile adoptate în cadrul 
ședințelor comitetului local, ședințe organizate ca urmare a declarării situației de urgență, dar și 
hotărârile ce se vor adopta ulterior acestei cereri. 
 Cu referire la solicitarea dlui. consilier local , dl. primar prezintă condițiile pe care primăria le 
poate asigura pentru desfășurarea ședinței, respectiv faptul că sala în care are lor ședința respectă 
cerințele obligatorii de distanțare socială. Informează membrii consiliului despre lipsa echipamentului 
de protecție deși comanda pentru 1000 de măști, 1000 mănuși și 100 de combinezoane și ochelari de 
protecție a fost efectuată de trei săptămâni. În legătură cu termometrul solicitat, acesta este greu de 
procurat, lipsește chiar și în spitale. Solicită dlor. consilieri acordul pentru desfășurarea ședinței în 
condițiile date și face o scurtă prezentare a proiectelor de hotărâre ce se supun dezbaterii, accentuând 
importanța dezbaterii acestora, deoarece începând cu data de 1 aprilie 2020, tariful pentru taxa de 
salubritate trebuie încasat la nivelul de 7 lei /persoană/lună, dacă prin hotărârea consiliului local nu se 
amână această majorare. O altă modificare importantă supusă dezbaterii consiliului fiind și aprobare ca 
ședințele pe perioada declarării stării de urgență să aibă loc prin sistem videoconferință. Acest sistem ar 
presupune, fie accesarea sistemului wahtapp pentru consilierii cu telefoane performante, fie achiziția 
unor tablete pentru toți membrii consiliului. 
 Membrii consiliului local își exprimă acordul în unanimitate pentru a avea loc lucrările ședinței. 
       Se intră în ordinea de zi a ședinței, prezentată de președintele de ședință, dl. consilier local Dima 
Aurel. 
 Dl. consilier local Anghel Dănuț propune completarea ordinii de zi cu punctul „Diverse ”. 
 Președintele de ședință supune la vot propunerea dlui. consilier local. 

Voturi „pentru”: 13.   
Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu punctul Diverse. 
Voturi „pentru”: 13.   
 

 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr.07/18.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al orașului Căzănești, cu modificările și completările ulterioare;  

Proiectul de hotărâre este prezentat de către secretarul general U.A.T.  
Dl .consilier local Paraschiv Mitică propune achiziția unor tablete pentru membrii consiliului. 
Secretarul general U.A.T explică faptul că tableta nu se dovedește utilă dacă nu permite 

desfășurarea unei videoconferințe, iar din cauza suprasolicitării internetului există riscul de a fi 
întreruperi în desfășurarea lucrărilor ședinței,eventual se va solicita sprijinul unor specialiști IT. 

Dna. consilier local Andronache Viorica solicită ca accesul pentru sistemul de videoconferință 
al ședințelor să fie cât mai simplu. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 13.   
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2. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.15 din 20.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubritate 
prestate de S.C.Selectiv Deșeuri S.R.L.;      

Proiectul de hotărâre este prezentat de către secretarul general U.A.T.  
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 13.   

  
3. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art.5 și art.7 alin.(2) din Hotărârea 

Consiliului Local nr.30/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 
Proiectul de hotărâre este prezentat de către secretarul general U.A.T.  
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi „pentru”: 13.   
 

4. Diverse 
Dl. consilier local Anghel Dănuț solicită dlui.primar să dea citire  proceselor verbale încheiate în 

cadrul ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și să informeze consiliul local în legătură 
cu situația cetățenilor la acest moment. 

Dl. primar, îl asigură pe dl.consilier că îi vor fi remise copii ale proceselor verbale încheiate în 
cadrul ședințelor consiliului local. Spune că au fost organizate 2 ședințe, în care măsurile adoptate au 
fost în conformitate cu prevederile ordonanțelor militare. Prezintă consiliului local situația persoanelor 
izolate și notificate, informează că au fost notificate pentru izolare 313 persoane întoarse din străinătate, 
din țări cu cod galben de coronavirus, dintre aceștia 2 persoane sunt confirmate pozitiv pentru infectarea 
cu virusul Covid 19, aceste persoane aflându-se încă la domiciliu, deoarece D.S.P.-ul a informat că 
prezintă forme ușoare ale bolii, nefiind necesară internarea, în conformitate cu prevederile legii, vor fi 
monitorizați la domiciliu. 

Dna. consilier local Șerban Maria întreabă dacă cele 313 persoane au fost testate pentru 
coronavirus. 

Răspunde dl. primar că au fost testate doar 16 persoane, contacți ai celor două persoane confirmate 
pozitiv. Precizează că i s-a comunicat telefonic rezultatul testelor negativ pentru majoritatea celor 16 
persoane testate duminică 29 martie. Semnalează probleme cu are s-a confruntat: una dintre probleme 
au fost notificările ce trebuiau să fie semnate personal de fiecare persoană izolată, conform prevederilor 
legale, ceea ce a însemnat că dl. Faitaș Ionuț, expertul local și dl. viceprimar, s-au expus prin contactul 
cu persoanele izolate. Consideră că acest procedeu nu era necesar, eroarea putând fi justificată doar prin 
prisma faptul că este prima dată când toată lumea se confruntă cu o astfel de situație. O altă problemă ar 
fi lipsa echipamentelor de protecție. În primărie a existat un minim de stoc de combinezoane, măști și 
mănuși achiziționate în timpul crizei gripei aviare și a pestei porcine. În teritoriu s-au deplasat dl. 
viceprimar, dl. Faitaș Ionuț și în unele cazuri asistenta medicală comunitară. O altă problemă ar fi 
obligația autorităților locale de a asigura cele necesare traiului pentru familiile izolate, aceste persoane 
fiind fără venituri. 

Secretarul general U.A.T. informează în legătură cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență nr.1 din 26 .02 2020, care specifică în mod expres obligația autorităților publice locale de a 
sprijini persoanele aflate în izolare în procurarea celor necesare traiului. 
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Dl. primar informează despre situația persoanelor de etnie romă care nu au venituri, nu au 
posibilitatea de a-și asigura cele necesare .Cei mai mulți au avut ajutor social, dar și acesta încetează 
începând cu data de 1 aprilie, deoarece au fost plecați din țară. Comunică informații în legătură cu ședința 
desfășurată la Consiliul Județean Ialomița unde a participat împreună cu expertul local și un reprezentant 
al etniei rome din localitate pentru a purta discuții în legătură cu posibilitatea ca din fondurile județene 
să se aloca sume pentru achiziția unor pachete alimentare necesare familiilor notificate pentru izolare. 
Propunerea autorității locale a fost să se distribuie pentru fiecare persoană izolată un pachet alimentar 
pe sistemul în care se mergea cu pachetele alimentare de bază pentru persoanele defavorizate, programul 
POAD. Totul să fie centralizat și să nu se procure alimentele din localitate, deoarece posibilitatea de 
aprovizionare a magazinelor în situația actuală este redusă, și achiziționând o cantitate mare de alimente 
într-un timp scurt, ar însemna ca ceilalți locuitori să nu mai aibă de unde să-și procure alimentele 
necesare. Ședința a avut o durată de 2 ore, dl. președinte al Consiliului Județean s-a adresat dlui. Vlase, 
patron de firmă transportatoare pentru comanda de pachete alimentare iar acesta a refuzat oferta, 
motivând ca depozitele alimentare sunt goale și nu ar avea de unde să asigure cantitățile de alimente 
solicitate. Situația a rămas, afirmă dl. primar, în atenția autorităților județene pentru identificarea unei 
soluții. 

O altă informare a dlui. primar face referire la obligația autorităților locale de a sprijini persoanele 
cu vârsta de peste 65 de ani prin aprovizionarea cu alimente, medicamente contra cost, astfel încât aceste 
persoane să nu se deplaseze în localitate pentru a se expune infectării. Pentru îndeplinirea acestei 
obligații au fost organizate echipe din cadrul primăriei, iar numărul de telefon al dlui. primar a fost 
distribuit tuturor persoanelor vârstnice fără aparținători, ca să poată sesiza  orice nevoie vor avea. S-a 
făcut un apel pe site-ul primăriei pentru înscrierea de voluntari. 

Dna. consilier local Șerban Maria întreabă câte persoane vârstnice  sunt. 
Răspunde secretarul general că au fost identificate 138 de persoane vârstnice peste 65 de ani fără 

aparținători, însă la această list va mai urma completări. 
Dl. primar face apel la membrii consiliului local pentru a oferi comunității locale o informare 

corectă, deoarece în mediul virtual,  pe rețelele de socializare apar informații eronate. În cazul în care 
prin hotărâre de guvern se vor distribui pachete alimentare, acestea nu vor merge preferențial către etnia 
romă, toate persoanele defavorizate vor avea dreptul la sprijin prin aceste alimente. Solicită consilierilor 
locali să îl întrebe în legătură cu orice informație sau zvon auzit pentru ca aceștia, în calitate de lideri de 
opinie să furnizeze la rândul lor informații corecte. 

Secretarul general UA.T. explică faptul că prin Decretul Prezidențial prin care s-a institut situația 
de urgență, la art.29 există o prevedere căreia îî dă citire. „Prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc 
măsuri de sprijin pentru persoanele izolate la domiciliu ca urmare a răspândirii epidemiei de Covid 19.. 
Măsurile de sprijin se pun în aplicare de către autoritățile publice locale. Cheltuielile necesare se asigură 
prin transfer între  bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și bugetele locale. 

Dl. primar spune că Ministerul Sănătății trebuie să aloce o sumă și metodologia de cheltuire a 
acestei sume pentru sprijinirea persoanelor izolate, iar aceste 2 verigi lipsesc. 

Secretarul general U.A.T. precizează că la momentul notificării persoanelor izolate, autoritatea 
locală nu știa de când decurge termenul pentru izolare și cum se calculează cele 14 zile. Autoritatea 
publică locală nu are în acest moment în corespondența care se face între D.S.P., I.S.U. și primărie, o 
uniformitate în ceea ce privește numărul de persoane izolate la domiciliu. 



 5 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică, dorește să știe dacă sunt persoane ce au încheiat perioada de 
izolare. 

Răspunde secretarul general U.A.T., că într-adevăr sunt persoane care au ieșit din izolare. 
Dl. primar informează că la intrarea în izolare este notificată persoana, dar la ieșire, după 

încheierea celor 14 zile, persoana izolată nu mai este necesar să aibă nici un document, doar o declarație 
pe propria răspundere ca oricare alt cetățean. 

Secretarul general U.A.T., oferă detalii privind procedura. 
Dl. primar consideră că foarte multe sarcini au venit prin ordonanțele militare către administrația 

publică locală. Informează membrii consiliului că funcționari din primărie au mers la persoanele izolate 
cu un echipament precar de protecție. Sunt necesare discuții pe viitor, poate și cu implicarea sindicatului, 
unt necesare anumite sporuri de dificultate, ore suplimentare pentru că anumite persoane au lucrat și 
sâmbăta și duminica, ar trebui modificate prevederi din legislația muncii. 

Dl. consilier local Paraschiv Mitică compară situația actuală cu o stare de război și este de părere 
că la finalizarea acesteia, se vor lua în considerare și meritele celor ce au depus eforturi în prima linie și 
se vor acorda recompense, bonificații. 

Dl. primar consideră că dl. Faitaș Ionuț  și dl. viceprimar au fost de cele mai multe ori în 
comunitate, dacă acolo ar fi prezent virusul înseamnă că sunt purtători și am avea cu toții probleme. 

Dl Primar mai informează că în cursul zilei se realizează dezinfecția în toată localitatea prin 
stropire cu substanțe dezinfectante. Inițiativa a aparținut unui grup,  fiica dnei. învățătoare Enciu, 
părintele Paraschiv Sorinel. Se caută posibilități pentru a repeta această dezinfecție, s-a declanșat 
procedura pentru achiziția substanței dezinfectante. 

Dna. consilier local Andronache Viorica întreabă ce măsuri s-au luat pentru a asigura protecția 
consumatorilor în magazinele alimentare de pe raza localității. 

Dl. primar răspunde că fiecare agent economic trebuie să respecte măsurile impuse prin 
ordonanțele militare. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian dorește  să fie luat în evidență ca voluntar pentru a sprijini 
persoanele vârstnice procurându-le bunuri de care au nevoie la solicitarea acestora. 

Dl. primar răspunde că i se va elibera adeverință permanentă pentru voluntariat și va fi luat în 
evidență de către autorități. 

Dl. consilier local Anghel Dănuț consideră că dezinfecția generală în localitate trebuia efectuată 
mai devreme. 

Dl. primar răspunde că doar ce au ajuns substanțele dezinfectante. 
Dl. consilier local Anghel Dănuț spune că pentru dezinfecția spațiilor publice poate fi utilizată 

mașina de pompieri zilnic, iar membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență trebuie să fie 
informați, deoarece nu știu ce atribuții și obligații au în cadrul comitetului. Nu trebuie să aștepte 
ordonanța militară pentru a lua decizii, sunt necesare și decizii locale. 

Secretarul general U.A.T., explică faptul că hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență 
nu pot încălca prevederile legale. 

Sunt discuții cu privire la comentariile dlui. președinte al Consiliului Județean Ialomița pe rețelele 
de socializare între dl. primar și dl. Anghel Dănuț. 

Dl. cosnilier local Anghel Dănuț este de părere că cele spuse de dl. președinte al Consiliului 
județean pot fi înțelese și citind printre rânduri. 
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Dl. primar răspunde că dânsului nu îi este permis să interpreteze, deoarece în atribuțiile de 
autoritate a administrației publice locale trebuie respecte legea. 

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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