
              ROMÂNIA 
    JUDEŢUL IALOMIŢA                      
      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind utilizarea excedentului aferent anului 2020 în anul 2021 

 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
 

  Consiliul Local al oraşului Căzănești, judeţul Ialomiţa, întrunit în ședința ordinară din 
data de 22 APRILIE 2021, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1931 din 24.03.2021 al Primarului orașului 
Căzăneşti; 

Examinând: 
- raportul Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale, Executare Silită 

nr. 1957 din 25.03.2021; 
- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 

economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, 
realizarea lucrărilor publice nr. 11 din 19.04.2021; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 
public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT 
– comunicare online nr. 11 din 19.04.2021; 

În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) precum și art.139 alin.(3) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

  Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 în anul 2021 pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în sumă de 3.552.100 lei, aferentă următoarelor 
obiective de investiție: 

a) Programe informatice în sumă de 22.000 lei 
b) Echipamente informatice în sumă de 36.000 lei   
c) Elaborare „Strategia de dezvoltare locală a orașului Căzănești 2021-2027” în sumă de 

10.000 lei 
d) Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament local de urbanism al Orașului 

Căzănești în sumă de 170.000 lei 
e) Alte cheltuieli cu privire la acordarea de despăgubiri proprietarilor de terenuri ce se 

vor expropria pentru realizarea obiectivului de interes local în cadrul “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța 
în perioada 2014-2020” în sumă de 200.000 lei  



f) Achiziție tun de căldură în sumă de 8.000 lei 
g) Lucrări de execuție pentru demolarea „Dispensarului Medical Uman” în sumă de 

96.000 lei 
h) Proiect tehnic și Detalii de execuție, asistență tehnică și alte cheltuieli pentru obiectivul 

mixt de investiție  „Dispensar Medical Uman” în sumă 136.000 lei 
i) Amenajare teren și asigurare utilități pentru „Consolidare, extindere si amenajare Casă 

de cultură”  în sumă 145.000 lei 
j) Proiectare și execuție „Reabilitare sală de sport” în sumă de 300.000 lei 
k) Actualizare DALI și documentații, avize și acorduri pentru „Consolidare, extindere si 

amenajare Casă de cultură” în sumă de 31.000 lei 
l) Cheltuieli pentru obiectivul mixt de investiție „Reabilitare, consolidare, extindere și 

schimbare funcțională Școala Veche (Școala cu clasele I-IV) - Componenta A și Înființare teren 
sport Liceul Tehnologic Căzănești, corp A - componenta B” reprezentând contribuția UAT 
Căzănești de 2%  în sumă de 217.000 lei 

m) DALI „Reabilitare stadion și Club sportiv” în sumă de 30.000 lei 
n) DALI „Reabilitare sală de sport” în sumă de 10.000 lei 
o) Achiziție teren cimitir în sumă de 200.000 lei 
p) Proiectare și execuție „Sistem de supraveghere video Oraș Căzănești”  în sumă de 

436.100 lei 
q) Achiziție buldoexcavator în sumă de 450.000 lei 
r) Achiziție dotări independente (motocositore) în sumă de 10.000 lei 
s) SF „Înființare rețea distribuție gaze naturale  în sumă de 100.000 lei 
t) „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare 

a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”- contribuția de 2% în sumă de 370.000 
lei 

u)  Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi - continuare, Viilor, Prunului, Cireșului, 
Bentului, Eternității, Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Lalelelor, Agricultorilor și Câmpeni în 
sumă de 54.000 lei 

v) Asistență tehnică și alte cheltuieli „Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi-
continuare, Viilor, Prunului, Cireșului, Bentului, Eternității, Pompierilor, Stadionului, Gârlei, 
Lalelelor, Agricultorilor și Câmpeni” în sumă de 63.000 lei 

w) DALI „Reabilitare sistem rutier străzi: Apusului, Muzicanților, Digului, Depozitului, 
intrarea Asociației, intrarea Fermei, Teiului, Căldărarilor, Izlaz, Nouă, Narciselor în sumă de 
39.000 lei 

x) Achiziție barieră electrică în sumă de 9.000 lei 
y) Achiziție teren intravilan pentru realizarea unei capele în sumă de 60.000 lei 
z)  Achiziție teren intravilan pentru realizarea unui loc de joacă (parc) pentru copii în 

sumă de 60.000 lei 
aa)  Extindere sistem de supraveghere video și achiziție camere de supraveghere rotative în 

sumă de 100.000 lei 
bb) Extindere sistem de iluminat public și achiziție corpuri de iluminat LED pentru iluminat 

stradal în sumă de 10.000 lei 



cc) Înființare și amenajare parcare camioane în sumă de 180.000 lei 
Art.2. Primarul orașului Căzănești și compartimentele de resort vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului localității. 
 

           PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                      pentru Secretar General al UAT, 

            DRĂGOI OCTAVIAN                                      BARBU ANASTASE 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 32 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 22.04.2021 
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