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PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 25.10.2021 
 

      Încheiat astăzi, 25.10.2021, în cadrul ședinței extraordinare, a Consiliului Local al orașului 
Căzănești desfășurată începând cu ora 15.00 în sala de ședințe din incinta S.P.C.L.E.P.  Căzănești, Aleea 
Parcului nr. 4 . 

     Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziția de convocare nr. 300/25.10.2021.  
     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte: 
    1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

25.10.2021; 
    2. Depunerea jurământului de către dna. consilier local Ignat Georgeta al cărui mandat a fost 

validat de Judecătoria Slobozia la data de 23.09.2021, dosar nr. 5271/312/2021. 
    Sunt prezenți membrii Consiliului Local:  
    DIMA NICOLETA - președinte de ședință       DRĂGOI OCTAVIAN      
   ANDRONACHE RODICA VIORICA           GRIGORESCU ADRIAN 
   MOICEANU ALEXANDRU      BĂETU ELENA 
   MOISE VICTOR      IANCU ELENA NICOLETA 
   MIHALCEA IONEL ADRIAN                                            DIMA AUREL 
   Lipsesc dnii. consilieri local Meleacă Vasile și Vlad Adrian. Este prezentă dna. Ignat Georgeta, 

consilier local supleant.       
 La ședință participă Primarul orașului Căzănești, dl. Stelian Traian. 
    Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta declară deschise lucrările ședinței. 
Ședința este legal constituită , fiind prezenți 10 consilieri locali. 

    1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
25.10.2021; 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru” 
Intră în sala de ședință dl. consilier local Vlad Adrian. 
2. Depunerea jurământului de către dna. consilier local Ignat Georgeta al cărui mandat a fost 

validat de Judecătoria Slobozia la data de 23.09.2021, dosar nr. 5271/312/2021; 
Secretarul general menționează că depunerea jurământului reprezintă ultima etapă pentru ca 

dna. consilier local Ignat Georgeta să poată să-și exercite mandatul. 
Dna. consilier local Ignat Georgeta depune jurământul. 
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.  
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