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Nr.4545/30.07.2021
MINUTA şedinţei ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CAZANEŞTI din data de 28.07.2021

Şedinţa s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură a oraşului Căzăneşti , şos.Bucureşti, nr.94 începând cu ora 15.00 conform

Dispoziţiei nr.199/ 22.07.2021,privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Căzăneşti.

Membrii consiliului local :

MOICEANU ALEXANDRU- preşedinte de şedinţă
ANDRONACHE RODICA VIORICA
DIMA NICOLETA
MOISE VICTOR
MIHALCEA IONEL ADRIAN
DRĂGOI OCTAVIAN
GRIGORESCU ADRIAN
MĂCHIŢĂ ALEXANDRU
DIMA AUREL
BĂETU ELENA
IANCU ELENA NICOLETA
MELEACĂ VASILE
VLAD ADRIAN
Sunt prezenţi 13 consilieri locali.
Şedinţa este înregistrată audio/video.

Proiectul ordinii de zi, comisiile de specialitate care au avut spre avizare proiectele de hotărâre şi rezultatul votului sunt înscrise în anexă:
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Anexă
Materialele înscrise 
în proiectul ordinii de zi

Comisia de specialitate Rezultatul votului observaţii
pentru abţineri împotrivă

1.Aprobarea ordinii de zi a şedinţei 
ordinare a Consiliului Local Căzăneşti 
din data de 28.07.2021

13 0 0

2.Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Căzănpsti din data de 27.05.2021

13 0 0

3.Proiect de hotărâre nr.61/19.07. 
2021privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli, pe 
anul 2021
Iniţiator -Primarul oraşului Căzăneşti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
financiare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice

13 0 0

4.Proiect de hotărâre 
nr.59/19.07.2021pentru modificarea 
HCL nr.32 din 22.04.2021,privind 
utilizarea excedentului afferent anului 
2020 în anul 2021 pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
Iniţiator -Primarul oraşului Căzăneşti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
financiare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism,administrarea 
domeniului public şi privat,patrimoniu, 
agricultură şi protecţia mediului 
înconjurător,fonduri europene, IT- 
comunicare online

13 0 0

5.Proiect de hotărâre nr.55/ 
13.07.2021 privind aprobarea contului 
De execuţie a bugetului local al 
oraşului Căzăneşti,pe trim.ll al anului 
2021
Iniţiator-Primarul oraşului Căzăneşti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
financiare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism,administrarea

13 0 0
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domeniului public şi privat,patrimoniu, 
agricultură şi protecţia mediului 
înconjurător,fonduri europene, IT- 
comunicare Online

6 .Proiect de hotărâre nr.52/ 
21.05.2021 privind aprobarea aplicării 
Cap.II din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.69/2020,cu modificările şi 
completările ulterioare şi a procedurii 
de acordare a anulării majorărilor de 
întârziere aferente obligaţiilor 
bugetare principale datorate bugetului 
local la data de 31.03.2020inclusiv 
Iniţiator-Primarul oraşului Căzănesti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
financiare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local, reali zarea 
lucrărilor publice

11 0 0 S-a plecat de la 
cvorum 11 consilieri 
locali
dl.consilier Măchiţă 
Alexandru şi 
dl.consilier Drăgoi 
Octavian au anunţat 
că nu vor participa la 
vot pentru a evita 
situaţia conflictului 
de interese

7.Proiect de hotărâre nr.56/15.07.2021 
penytru completarea anexei nr.6 din 
HCL 45/2009,privind delegarea 
servicilui de alimentare cu apă şi de 
canalizare către S.C.RAJA SA,novarea 
şi modificarea contrcatului de delegare 
a gestiunii Serviciului de apă şi 
canalizare ,aprobarea Regulamentului 
Serviciului de Apă şi Canalizare şi a 
Caietelor de sarcini 
Iniţiator -Primarul oraşului Căzănesti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
financiare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public şi privat,patrimoniu, 
agricultură şi protecţia mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT- 
comunicare Online

12 0 0 Cvorumul este de 
12 consilieri 
locali,dl.consilier 
Moiceanu
Alexandru a anuţat 
că nu va participa la 
vot pentru a evita 
situaţia conflictului 
de interese

8.Proiect de hotărâre nr.46 din 
17.05.2021 privind acordarea unui 
drept de superficie,cu titlu 
oneros,aupra terenului în suprafaţă de 
538 mp,nr.cadastral 23152,înscris în 
cartea funciară nr. 23152,în favoarea

Comisia pentru probleme juridice, 
apărarea ordinii şi liniştii 
publice,disciplină,minorităţi, 
relaţii cu sindicatele,ONG-uri, 
agenţi economici şi alte organizaţii

13 0 0



dlui.Mangiurea Vasile căsătorit cu 
dna.Mangiurea Alexandrina 
Iniţiator-Primarul oraşului Căzănesti
9.Proiect de hotărâre nr.58 / 
15.07.2021 pentru constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenuklui în suprafaţă de 
385mp,nr.cad.23179,înscris în C.F.nr. 
23179,în favoarea C.N.Poşta Română 
Iniţiator-Primarul oraşului Căzănesti

Comisia pentru probleme juridice, 
apărarea ordinii şi liniştii 
publice,disciplină,minorităţi, 
relaţii cu sindicatele,ONG-uri, 
agenţi economici şi alte organizaţii

13 0 0

lO.Proiect de hotărâre nr.60/ 
20.07.2021 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie (DALI) şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici privind 
obiectivul de investiţie„Reabilitare 
sală de sport"
Iniţiator -Primarul oraşului Căzănesti

Comisia pentru prognoză şi programe de 
dezvoltare economică ,activităţi economico- 
fmanciare,investiţii,organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice
Comisia pentru muncă şi protecţie 
social,învăţământ,activităţi social- 
culturale,sport,sănătate,familie şi protecţia 
copilului,respectarea drepturilor cetăţenilor

13 0 0

11.Proiect de hotărâre nr.57 din 
15.07.2021,privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada august-octombrie 2021 
Iniţiator—Primarul oraşului Căzănesti

Comisia pentru probleme juridice, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, 
disciplină,minorităţi,relaţii cu 
sindicatele,ONG-uri,agenţi economici 
şi alte organizaţii

12 1 0 Dnaxonsilier local 
Dima Nicoleta a 
fost aleasă 
preşedinte de 
şedinţă pentru 
perioada august- 
octombrie 2021

Consilier relaţii publice 
Done-Radu Mirela
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