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                                                                                                                                     Nr.  6423  din 28.10.2021 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 28.10.2021 
 

Încheiat astăzi, 28.10.2021, în cadrul ședinței ordinare,  a Consiliului Local al orașului Căzănești 
desfășurată începând cu ora 15.00 în sala de ședințe din incinta Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr. 4 . 

 Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziția de convocare nr. 299/22.10.2021.  
 Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale: 
  1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

28.10.2021; 
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

30.09.2021; 
3. Proiect de hotărâre nr. 78/22.10.2021 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor din Școala Profesională Căzănești în cadrul Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     4. Proiect de hotărâre nr. 79 din 22.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering din anul 2021 în cadrul Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat;     Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
    5. Proiect de hotărâre nr. 74 din 21.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.80 
din 24 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Căzănești în 
mandatul 2020-2024;      Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       6. Proiect de hotărâre nr. 76 din 21.10.2021 pentru modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea 
Consiliului Local nr.51 din 27 mai 2021 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 
statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Ialomița în 
domeniul public al orașului Căzănești, județul Ialomița și administrarea Consiliului Local al Orașului 
Căzănești a terenului cu nr. cadastral 42512 înscris în Cartea Funciară nr. 20413 UAT Căzănești; 
                            Inițiator: Consilier local Vlad Adrian 
      7. Proiect de hotărâre nr. 73 din 20.10.2021 privind modificarea poz.6 din Statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.85 
din 21.11.2019,cu modificările și completările ulterioare; 
                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
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      8. Proiect de hotărâre nr. 72 din 19.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului 
local al orașului Căzănești pe trimestrul al III-lea al anului 2021; 
                  Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      9. Proiect de hotărâre nr. 81 din 22.10.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice;     Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      10. Proiect de hotărâre nr. 80 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 
                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     11. Proiect de hotărâre nr. 77 din 22.10.2021 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului 
general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare sistem rutier străzile: Apusului, Muzicanților, Digului, 
Depozitului, Intrarea Asociației, Intrarea Fermei, Teiului, Căldărarilor, Izlaz, Nouă și Narciselor”, în 
vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
              Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       12. Proiect de hotărâre nr. 75 din 21.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada noiembrie 2021- ianuarie 2022; 
              Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       13. Întrebări, interpelări 
        14. Diverse 
      Sunt prezenți membrii Consiliului Local:  
       DIMA NICOLETA- preşedinte de şedinţă         DRĂGOI OCTAVIAN    
       ANDRONACHE RODICA VIORICA             GRIGORESCU ADRIAN 
       MOICEANU ALEXANDRU       BĂETU ELENA  
        MOISE VICTOR       IANCU ELENA NICOLETA 
       MIHALCEA IONEL ADRIAN      MELEACĂ VASILE 
        DIMA AUREL         VLAD ADRIAN 
        IGNAT GEORGETA 
        Ședința este înregistrată audio și video.         
 La ședință mai participă: Primarul orașului Căzănești, dl.Stelian Traian, funcționari din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și invitați preoții parohi Paraschiv Sorinel-Parohia II, Petranici 
Laurențiu – Parohia I Căzănești. 
    Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta declară deschise lucrările şedinţei. 
Ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 13 consilieri locali. 

  1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
28.10.2021; 

Președintele de ședință prezintă  proiectul ordinii de zi. Anunță introducerea unui punct 
suplimentar „Proiect de hotărâre nr. 83 din 26.10.2021 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Ialomița” 

Se supune spre aprobare punctul suplimentar. Se aprobă cu 13 voturi „pentru” 
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu punctul suplimentar. 
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Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 
 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

30.09.2021; 
Nu sunt consemnate discuții sau completări pentru procesul verbal. 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 
Dna. consilier local Dima Nicoleta și dnii. consilieri Meleacă Vasile și Vlad Adrian menționează că 

pentru a evita situația conflictului de interese, nu vor participa la procesul de vot pentru: 
- Proiectul de hotărâre nr. 78/22.10.2021 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor din Școala Profesională Căzănești în cadrul Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 
punctul nr. 3 pe ordinea de zi; 

- Proiectul de hotărâre nr. 79 din 22.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering din anul 2021 în cadrul Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, punctul nr. 4 de pe ordinea de zi; 

Secretarul general specifică faptul că pentru cele două proiecte de hotărâre, cvorumul va porni 
de la un număr de 10 consilieri locali. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian specifică faptul că, pentru a evita situația conflictului de 
interese, dânsul nu participă la procesul de vot pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de 
pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre nr.81 din 22.10.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice. 

Secretarul general specifică faptul că pentru proiectul de hotărâre de la pct. 9, cvorumul va porni 
de la un număr de 12 consilieri locali. 

Dna. consilier local Dima Nicoleta specifică faptul că, pentru a evita situația conflictului de 
interese, nu va participa la vot nici la punctul suplimentar, cel de la nr. 14 de pe ordinea de zi - Proiect 
de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Căzănești în comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița. 

 Secretarul general specifică faptul că pentru proiectul de hotărâre de la pct. 14, cvorumul va 
porni de la un număr de 12 consilieri locali. 

     Președintele de ședință propune ca dezbaterea materialelor din proiectul ordinii de zi să înceapă 
cu punctul nr. 6, deoarece sunt prezenți și preoții parohi, invitați să-și expună punctul de vedere. 
Consilieri locali sunt de acord cu 13 voturi „pentru”. 

6. Proiect de hotărâre nr. 76 din 21.10.2021 pentru modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea 
Consiliului Local nr.51 din 27 mai 2021 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 
statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Ialomița 
în domeniul public al orașului Căzănești, județul Ialomița și administrarea Consiliului Local al Orașului 
Căzănești a terenului cu nr. cadastral 42512 înscris în Cartea Funciară nr. 20413 UAT Căzănești; 
    Preotul paroh Paraschiv Sorinel precizează că dânsul a intenționat să ridice o capelă mortuară în 
curtea bisericii Parohiei II încă din anul 2019, a achiziționat materialele dar, din cauza pandemiei nu a 
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mai reușit să aducă mâna de lucru. Menționează că pentru a sluji preoții într-o capelă, construcția 
trebuie să primească binecuvântarea preasfințitului. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica dorește să știe dacă este nevoie de acordul înalților prelați 
ai bisericii în cazul în care autoritățile locale construiesc o capelă.  
    Preotul paroh Petranici Laurențiu spune că există capele private, dar preoții nu au voie să 
slujească acolo. Primăria poate face o capelă dar trebuie să o doneze bisericii. Menționează că a încercat 
să cumpere teren pentru construcția unei capele la biserica Parohiei I numai că este foarte scump, 
proprietarul a cerut 20 euro/mp. Spune că se poate solicita un acord la Direcția pentru monumente 
istorice pentru a utiliza terenul din curtea Școlii vechi. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că ideal ar fi dacă se construiesc 2 capele ,câte una 
pentru fiecare parohie. 

Dl. primar spune că, în curtea Școlii Vechi nu se poate construi nimic, deoarece imobilul se află 
într-un proiect de reabilitare pe fonduri europene. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că este de preferat ca pentru construcția capelei să 
se folosească un teren care oricum nu costă nimic, decât unul ce urmează a se cumpăra. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că dl. consilier local Vlad Adrian a stat de vorbă cu 
cetățenii localității și nici aceștia nu sunt de acord construirea capelei în zona târgului. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune, că din câte a înțeles, dacă nu se construiește, terenul 
se pierde, nemaiputând fi luat de la Ministerul Agriculturii. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că 20 euro/mp este prea mult, nu a vândut nimeni în 
localitate cu acest preț. 

Dl. primar precizează că, în situația în care terenul se achiziționează de către autoritatea locală, 
prețul se stabilește în urma unei evaluări. 

Dna. consilier local Băetu Elena consideră că proprietarul poate să nu fie de acord cu construcția 
unei capele pe terenul lui. 

Dna. consilier local Dima Nicoleta informează că, prin proiectul de hotărâre s-a propus realizarea 
unei parcări publice pe terenul respectiv. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian întreabă dacă proiectul de hotărâre este urgent, dacă trebuie 
hotărât în această ședință. 

Răspunde secretarul general, că trebuie urmate niște etape, dacă se revine asupra proiectului 
de hotărâre, este necesară o altă motivație, fiind schimbat practic obiectul HCL nr. 51/2021. După ce a 
fost adoptată hotărârea în luna mai 2021, această hotărâre a fost transmisă la APIA Ialomița pentru a 
se iniția hotărârea de guvern de trecere în domeniul public al orașului Căzănești. Pentru a se reveni la 
această solicitare este nevoie să existe o hotărâre de consiliul local de modificare. 

Dna. viceprimar  Andronache Viorica îl întreabă pe dl. consilier local Vlad Adrian cu câte 
persoane a discutat dumnealui când a prezentat rezultatele chestionarului realizat în localitate la una 
din ședințele anterioare. 

Dl. consilier local Vlad Adrian răspunde că acel chestionar a fost realizat cu un număr de 30-40 
de cetățeni, dar a discutat și cu vecinii terenului. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian menționează că preoții parohi au fost invitați tocmai pentru a 
spune un punct de vedere. Din discuții a reieșit că nu se poate construi o capelă pentru toată localitatea. 
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Preotul paroh Paraschiv Sorinel consideră că pentru o capelă nouă, construcția va costa foarte 
mult. 

Părintele Petranici Laurențiu specifică faptul că nu mai sunt locuri de veci în cimitir impunându-
se mărirea suprafeței dar se poate construi, totodată în cimitir o capelă. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că pentru cimitir nu există carte funciară. 
Intervine dl. primar cu precizarea că s-a făcut o măsurătoare, existând o suprafață consemnată 

în Cartea albă. Precizează că s-a mai făcut o extindere fără documente. Spune că și în această situație, 
dacă se construiește capelă în cimitir trebuie donată bisericii.  

Dl. primar precizează că în cimitir nu mai sunt locuri de veci, dar sunt cetățeni care au împrejmuit 
10 locuri. 

Preotul paroh Paraschiv Sorinel spune că toate firmele care realizează construcții în cimitir, 
trebuie să aibă autorizație. 

Dna. consilier local Băetu Elena specifică faptul că până nu va exista un administrator pentru 
cimitir, nu se va reuși să se facă ordine. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica consideră că este dificil să se facă ordine după ce s-a creat 
haos. 

Dl. primar se adresează preoților parohi cu solicitarea de a atrage atenția enoriașilor că este 
necesar să se păstreze curățenie în cimitir, deoarece primăria efectuează periodic lucrări de curățenie. 

Preotul paroh Paraschiv răspunde că le-a spus enoriașilor să păstreze curățenia. 
Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta consideră că discuțiile au deviat de la 

subiect și solicită revenirea la obiectul proiectului de hotărâre, respectiv realizarea obiectivului de 
investiții, parcare publică. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica sesizează faptul că acest teren este în zonă inundabilă. 
Secretarul general specifică că dacă nu se mai dorește construirea niciunui obiectiv trebuie să 

fie revocată hotărârea anterioară. 
Dl. consilier Grigorescu Adrian spune că este alt proiect de hotărâre, cu alt obiectiv de investiție. 
Se supune la vot, amendamentul depus de Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, 
fonduri europene, IT, comunicare online, pentru realizarea unei parcări publice. 

Rezultatul votului amendamentului: 10 voturi „pentru, 3 voturi „împotrivă” (Andronache 
Viorica, Grigorescu Adrian, Ignat Georgeta) 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că din câte a înțeles, preoții parohi nu doresc 
construirea unei capele, dar se poate face o capelă în centrul localității și se donează bisericii. 

Dna. consilier local Andronache Viorica consideră că cetățenii din cealaltă parohie nu se vor duce 
la capela pe care o construiește preotul  Paraschiv Sorinel. 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru, 3 voturi „împotrivă” (Andronache Viorica, Grigorescu 
Adrian, Ignat Georgeta) 
 

3. Proiect de hotărâre nr. 78/22.10.2021 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat 
preșcolarilor și elevilor din Școala Profesională Căzănești în cadrul Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de 
stat;  
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Președintele de ședință prezintă adresa Școlii Profesionale Căzănești care a stat la baza 
elaborării proiectului de hotărâre. 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”.  
Nu au votat: Dima Nicoleta, Meleacă Vasile și Vlad Adrian 
 
4. Proiect de hotărâre nr. 79 din 22.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a 

ofertelor în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering din anul 2021 în cadrul 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat;  

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre și numele membrilor comisiei de evaluare 
și funcția acestora în cadrul comsiei. 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”.  
Nu au votat: Dima Nicoleta, Meleacă Vasile și Vlad Adrian 
 
5. Proiect de hotărâre nr. 74 din 21.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.80 din 24 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Căzănești în 
mandatul 2020-2024;  

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre specificând faptul că dl. Măchiță 
Alexandru, al cărui mandat a încetat este înlocuit în cadrul comisiilor de specialitate de către dna. 
consilier local Ignat Georgeta. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”.  
 
      7. Proiect de hotărâre nr. 73 din 20.10.2021 privind modificarea poz.6 din Statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.85 din 21.11.2019,cu modificările și completările ulterioare;  

Dna. consilier local Băetu Elena precizează că s-a uitat pe referatul de aprobare a proiectului de 
hotărâre unde se menționează că pentru postul ce se propune a se modifica se solicită absolvirea unui 
curs în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Spune că s-a înțeles că un angajat al Serviciului 
de Evidență a fost trecut la primărie, pe un post cu atribuții de patrimoniu. Întreabă de ce se solicită 
absolvirea unui curs. 

Răspunde secretarul general, că atribuțiile aferente acestui post sunt în domeniul urbanismului 
și amenajării teritoriului, iar persoana ce va ocupa acest post va semna autorizații de construcție și 
certificate de urbanism, acte administrative care necesită anumite cunoștințe în acest domeniu. 

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă acest post va fi scos la concurs. 
Secretarul general răspunde că se va organiza concurs, aceasta fiind procedura. 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că ar dori să participe la desfășurarea concursului 

pentru postul menționat. 
Secretarul general precizează că nu poate fi membru al comisiei și poate avea calitatea de invitat. 
Dna. consilier local Băetu Elena spune că va participa în calitate de invitat, dar ar dori să fie 

prezentă de la începutul până la sfârșitul concursului. 
Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că persoana care va veni pentru un astfel de post 

trebuie să aibă și experiență în domeniu. 
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Dna. consilier local Băetu Elena consideră că  este necesar ca cel ce ocupă postul să aibă multă 
experiență. Se adresează secretarului general dorind să știe de câte ori a fost scos acest post la concurs. 

Secretarul general răspunde că o singură dată. Explică faptul că s-a ajuns la un blocaj în acest 
domeniu, deoarece  persoana care se ocupă la acest moment de urbanism are cumul de funcții de câțiva 
ani. Amintește că la începutul anului a fost o adresa din partea Instituției Prefectului cu privire la posturi 
vacante ale căror atribuții sunt exercitate prin cumul de funcții potrivit Codului administrativ prin care 
solicita câte posturi sunt în această situație, deoarece legislația prevede ca un funcționar public să nu 
aibă cumul de funcții pe un termen nu mai mai de 6 luni. 

Dna. consilier local Băetu Elena consideră că este dezinteres total. Postul trebuia scos la concurs 
de mai multe ori în decursul anilor, dânsa urmărește site-ul periodic, dacă era scos de mai multe ori, îl 
vedea. Este de părere că s-a creat o problemă gravă. Nu se poate glumi cu problema patrimoniului și 
cadastrului, patrimoniul însemnând toate bunurile localității administrate de primărie. Este de părere 
că nu se poate pune pe un astfel de post un debutant care nu știe nici ce înseamnă patrimoniu, este 
necesară o bază, cel puțin teoretică. Întreabă ce cunoștințe poate avea doamna care vine de la Serviciul 
de evidență,. 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”, 2 voturi „abținere” (Dima Nicoleta, Grigorescu Adrian), 
1 vot „împotrivă” (Băetu Elena) 

            
 8. Proiect de hotărâre nr. 72 din 19.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului 
local al orașului Căzănești pe trimestrul al III-lea al anului 2021; 

Președintele de ședință menționează că dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL a oferit explicațiile 
necesare în ședința comisiilor de specialitate. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 
 

9. Proiect de hotărâre nr. 81 din 22.10.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
contribuabili persoane fizice;  

Președintele de ședință Dima Nicoleta prezintă proiectul de hotărâre menționând că au fost 
depuse cereri de către dl. Chiriță Vasile și dl. Constantin Toma. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că dânsul a înțeles din ședința comisiei de specialitate 
că există o problemă cu cererea dlui. Chiriță Vasile deoarece dânsul, indirect a mai beneficiat de o 
scutire. Întreabă dacă este legal să beneficieze încă o dată. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că dlui. Chiriță i s-a spus de către unii 
funcționari din primărie că se poate să mai beneficieze, alții i-au spus că nu. 

Explică secretarul general, că este legal, deoarece numele de Chiriță Vasile nu apare în nici o 
cerere de anulare a majorărilor de întârziere. Însă, indirect a mai beneficiat de anulare de majorări de 
întârziere, în calitatea sa de moștenitor prezumtiv al tatăl său Chiriță Iordache pentru care nu s-a 
dezbătut succesiunea. Cererea de anulare  a fost depusă de mama acestuia Chiriță Elena care avea rol 
fiscal deschis pe bunurile imobile casă de locuit și teren intravilan, teren extravilan înscris în titlul de 
proprietate pe numele defunctului Chiriță Iordache. Totodată, dna. Chiriță Elena a beneficiat și de 
anulare de majorări de întârziere pentru taxa de salubritate care este aferentă gospodăriei unde printre 
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membrii este Chiriță Vasile. Cererea depusă de dl. Chiriță Vasile se referă la majorările de întârziere pe 
care le are la impozitul pe autoturism înscris în rolul fiscal deschis pe numele său. 

Președintele de ședință supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre respectiv aprobarea cererii 
de anulare a majorărilor de întârziere depusă de dl. Chiriță Vasile.   

Rezultatul votului: 1 vot „pentru” (Moise Victor), 10 voturi „abținere”, 1 vot „împotrivă” 
(Băetu Elena) 

Nu a votat:  Drăgoi Octavian. 
Prin urmare, cererea dlui. Chiriță Vasile de anulare a majorărilor de întârziere este respinsă 

deoarece potrivit art. 139 alin. (10) din Codul administrativ, abținerile se numără la voturile împotrivă.  
Președintele de ședință supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre respectiv aprobarea cererii 

de anulare a majorărilor de întârziere depusă de dl. Constantin Toma.   
Rezultatul votului: 12 voturi „pentru” 
Nu a votat: Drăgoi Octavian. 
 
10. Proiect de hotărâre nr. 80 din 22.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 
Președintele de ședință menționează că dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL a oferit explicațiile 

necesare în ședința comisiilor de specialitate. 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 

 
 11. Proiect de hotărâre nr. 77 din 22.10.2021 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a 
Devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare sistem rutier străzile: Apusului, 
Muzicanților, Digului, Depozitului, Intrarea Asociației, Intrarea Fermei, Teiului, Căldărarilor, Izlaz, 
Nouă și Narciselor”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”; 

Președintele de ședință face mențiunea  că, potrivit documentelor prezentate în motivarea 
proiectului de hotărâre, cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 08.11.2021 la Ministerul 
Dezvoltării, pentru ca obiectivul de investiție să fie inclus la finanțare.  

Dl. primar intervine cu precizarea că dacă sunt gata toate documentele, acestea pot fi depuse 
luni, 01.11.2021 deoarece localitatea Căzănești are prioritate deoarece are sistemul de canalizare 
aproape finalizat iar localitatea se încadrează la finanțarea sub 70 de miliarde de lei. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 
 
12. Proiect de hotărâre nr. 75 din 21.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru 

perioada noiembrie 2021- ianuarie 2022; 
Președintele de ședință menționează că în ședința comisiei de specialitate a fost propusă dna. 

consilier local Iancu Elena Nicoleta. Întreabă dacă mai sunt alte propuneri. Nu sunt alte propuneri. 
Rezultatul votului: 12 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” (Iancu Nicoleta) 
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13. Proiect de hotărâre nr. 83 din 26.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din județul Ialomița - punct suplimentar pe ordinea de zi 

Președintele de ședință menționează că în ședința comisiei de specialitate a fost propusă dl. 
primar. Întreabă dacă mai sunt alte propuneri.  

Dl. consilier local Meleacă Vasile o propune pe dna. consilier local Băetu Elena. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian îl propune pe dl. consilier local Vlad Adrian. 
Se ia o scurtă pauză cu pentru a se completa buletinele de vot, moment în care dl. primar 

realizează o serie de informări pentru Consiliul local cu privire la: 
- incidența cazurilor de Covid 19 la nivelul orașului Căzănești este de 12,32 la o mie de locuitori, 

fiind izolate un număr de 43 de persoane. Va fi prezentă în localitate o echipă medicală militară pentru 
vaccinarea cetățenilor, urmare a demersurilor realizate împreună cu dna. viceprimar către DSP Ialomița 
și Instituția Prefectului. Locația s-a stabilit în incinta Localului B al Școlii Profesionale Căzănești. Astăzi, 
reprezentanții echipei medicale și ai DSP-ului au venit pentru a inspecta locația. Marți, 2 noiembrie 2021 
se va face vaccinarea. Face apel la membrii consiliului să transmită informația către cetățenii care doresc 
să se vaccineze  să vină să se înscrie pe listă, anunțul va fi publicat și pe pagina de facebook a primăriei. 

- finalizarea lucrării de asfaltare, care constă în montarea de indicatoare și realizarea marcajului 
rutier. Sunt relatate problemele întâmpinate pe parcursul derulării lucrării de asfaltare. 

-  ședința organizată de ADI Salubris Grivița. În prealabil a fost transmisă către autoritățile locale 
o adresă referitoare la majorarea tarifului de salubritate. Dl. primar precizează că nu și-a exprimat 
acordul față de această majorarea, deși au fost primari care au aprobat prețul avansat de reprezentanții 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubris, respectiv între 10 lei și 11 lei de persoană/lună 
fără TVA. Operatorul susține că cea mai mare cantitate de gunoi se ridică de la orașului Căzănești, deși 
firma are contract cu fiecare societate comercială în parte, dar când ridică gunoiul, îl calculează la 
grămadă. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile întreabă unde se depozitează gunoiul care nu este menajer. 
Lucrătorii de la magazin au vrut să depoziteze cartoanele la tomberoanele mari de la str. Dispensarului, 
dar dna. viceprimar nu a fost de acord. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica precizează că dl. consilier local trebuia să discute întâi cu dânsa, 
tomberoanele sunt ale localității, nu ale magazinului. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile o întreabă pe dna. viceprimar, dacă știe cât îl costă pe dânsul 
achitarea gunoiului. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica răspunde că firma care ridică gunoiul de la societăți îl trece 
pe primărie. 

Se reia dezbaterea proiectului de hotărâre nr. 83 din 26.10.2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița. 

Comisia de validare distribuie buletinele de vot cu cele 3 propuneri. Precizează secretarul 
general că pentru a fi considerată aprobată hotărârea o persoană din cele 3 trecute pe buletinele de 
vot, trebuie să întrunească un număr de cel puțin 7 voturi. 
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Rezultatul votului: 7 voturi pentru Stelian Traian, 1 vot pentru Băetu Elena și 3 voturi pentru 
Vlad Adrian, 1 vot este nul 

Nu a participat la vot: Dima Nicoleta.  
  
 14. Întrebări, interpelări 

Dl. primar reia seria informările cu adresa ISU Ialomița prin care se comunică autorităților 
administrative locale, întocmirea de către DSP Ialomița a Raportului privind calitatea apei potabile. 
Precizează că pentru Căzănești apa potabilă este în parametrii normali ,nu conține nitriți sau particule 
microbiologic . 

Președintele de ședință prezintă adresa transmisă către Consiliul Local de la Instituția 
Prefectului, cu referire la necesitatea implicării autorităților publice locale în campania de vaccinare în 
contextul creșterii ratei de incidență a infectărilor cu Sars-Cov 2 în toate localitățile.    
 Dna. consilier local Băetu Elena precizează că a primit situația privind cheltuielile, mijloacele fixe, 
consumul autoturismelor, pe care a  solicitat-o primăriei. Se adresează membrilor Consiliului local, cu 
rugămintea de a analiza situația din primărie , pe baza documentelor pe care dânsa la va publica pe 
grupul WhatsApp. Spune că așteaptă întrebările colegilor consilieri și discuții pe baza celor prezentate. 
Afirmă că dorește să știe câți dintre membrii consiliului local sunt interesați de problemele din primărie. 
În continuare, dna. consilier local afirmă că a primit și statul de plată pe luna august 2021 și a constatat 
pentru Serviciul de Evidență a Persoanelor că dna. Popa Georgiana are salariul de încadrare 4661 lei, 
referent superior, iar dna. Done Georgeta, consilier principal are salariul de încadrare 4343 lei. Dorește 
o explicație, de ce un consilier principal are salariul mai mic decât cel al unui referent superior, mai ales 
că dna. Done este coordonatorul serviciului, deci are mai multe atribuții. 

Dl. primar răspunde că astea sunt încadrările. 
Dna. consilier local Băetu Elena se adresează dlui. primar, cu întrebarea vizând această diferență 

de salariu, având în vedere că dl.primar semnează statele de plată. 
Secretarul general, specifică faptul că grila de salarizare este aprobată prin hotărârea consiliului local, 
salariul nefiind stabilit pe persoană, este pe funcție publică, dacă ceva este greșit, atunci este la 
stabilirea grilei de salarizare nu de la persoanele respective. 

Dna. Băetu Elena precizează că este nelămurită în legătură cu salariul casierului, care este la 
același nivel cu salariul consilierului juridic. Dna. consilier local afirmă că i se pare aberant din punctul 
dânsei de vedere, poate ceilalți nu sunt de acord. 

 
15. Diverse  
Dl. primar informează despre ședința ADI Salubris, la care a participat și dl. Potor Alexandru, 

administratorul județului Ialomița. S-a luat hotărârea în cadrul ședinței ca ADI Salubris șă se alipească 
la ADI Ialomița. Urmează o întâlnire a Adunării Generale a Asociaților ADI Salubris pentru a aproba 
aderarea la ADI Ialomița. În continuare, precizează că nu va mai aproba nici un document referitor la 
Școala Profesională Căzănești fără prezența în ședință a dnei. director. O altă problemă ridicată de către 
dl. primar este cea referitoare la concursul pentru șofer microbuz școală. Spune că s-au publicat 3 
anunțuri pentru scoaterea la concurs, dar nici un dosar depus de candidați nu s-a încadrat în cerințele 
impuse în anunț. Anunțul pentru postul de șofer a fost făcut cu responsabilitate, deoarece nu poate 
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conduce un microbuz cu copii cineva fără experiență. O să fie scos din nou la concurs postul de șofer și 
se vor schimba criteriile de selecție. 

Pentru proiectul de reabilitare Școala Veche, a fost rugat dl. Potor Alexandru, administratorul 
județului să se intereseze ce s-a întâmplat cu contestația depusă pentru care nu s-a primit nici un 
răspuns. 

Dna. Manole Anica dorește să se înscrie la cuvânt . 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că a transmis o adresă către dl. primar, cu referire la 

cazul prezentat în ședința din luna octombrie, cu dl. Dumbra Petrică Adrian. 
Dl. primar răspunde că adresa dnei. consilier local se află spre analiză, în biroul dânsului. 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că a întocmit o sinteză a documentelor prezentate de 

dl. Dumbra și implicit a situației prezentate. Prezintă membrilor consiliului sinteza. Spune că în 
conformitate cu documentele depuse, dl. Dumbra, a primit în 2015 acordul consiliului pentru 
concesionarea terenului pentru construirea locuinței. Dorește să știe dacă a avut loc licitația. 

Răspunde dl. primar că nu a avut loc licitația deoarece atunci când dânsul și consilierul juridic s-
au deplasat la locul respectiv solicitat de către dl. Dumbra au constatat că acesta avea deja turnată 
fundația și începuse să zidească.  

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă i s-au explicat dlui. Dumbra care sunt consecințele. 
Dl. primar răspunde că i s-a spus, dar nu a vrut să înțeleagă și a mers mai departe cu construcția. 

Consideră că vina este a autorităților locale, pentru că se impunea  demolarea construcției. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă de ce nu i s-a răspuns dlui. Dumbra, care a primit un 

aviz de inspecție fiscală la adresa unde și-a construit casa. Cum se face o inspecție fiscală la un teren și 
o clădire pentru care nu există documente, întreabă dna. consilier. 

Dl. primar Răspunde că inspecția fiscală nu a avut loc. 
Dna. consilier Băetu Elena spune că dl. Dumbra a solicitat într-o adresă raportul de inspecție 

fiscală, dar nu i s-a răspuns. Era normal din partea primăriei să-i răspundă solicitării iar, la data de 28.12 
2020 i s-a făcut ancheta socială, în anul 2021 soția acestuia avea deja adresa în actul de identitate la 
casa construită ilegal. Întreabă cum i s-a întocmit cartea de identitate. 

Dl. primar precizează că dlui. Dumbra, împreună cu familia a fost înscris în registrul agricol, pe 
baza unei declarații pe propria răspundere, dar nu imobil în proprietate. 

Dna. consilier local Băetu Elena consideră că este un fals deoarece pe baza actului de identitate, 
cetățeanul își face contract pentru lumină sau un împrumut la bancă. 

Dl. primar precizează că solicitarea dlui. Dumbra a fost adresată către consiliul local. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă consilierii locali dacă dumnealor au un punct de vedere. 
Dl. primar informează că dl. Dumbra a depus o sesizare și la Instituția Prefectului. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă ce este de făcut cu această familie. Afirmă că greșeala 

a pornit de la faptul că atunci când primăria a găsit fundația turnată putea „închide ochii” , se făcea 
carte funciară pentru teren și îl scotea la licitație. 

Secretarul general răspunde că nu se putea„ închide ochii”, deoarece cartea funciară este făcută 
de o persoană autorizată care merge la fața locului iar în măsurătoare apare construcție ilegală. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că din cele prezentate a reieșit destul de clar că acesta 
a acționat ilegal. 
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Ia cuvântul dna. Manole Anica care spune că pleacă încărcată negativ de la ședință, ar dori ca 
membrii consiliului să lucreze în echipă, se descoperă multe incorectitudini, o felicită pe dna. consilier 
Băetu pentru că descoperă multe nereguli. Trebuie puse toate lucrurile în lumină, așa este necesar să 
arate o primărie, dar autoritățile locale sunt în urmă cu multe. Dorește explicații din partea dlui. primar 
în legătură cu concursul pentru postul de șofer microbuz școlar. Întreabă în mandatul cărui primar s-au 
stabilit salariile. 

Dl. primar răspunde că în mandatul dlui. primar Măchiță Alexandru. 
Dna. Manole Anica afirmă că dânsa a venit la toate ședințele, dar nu a auzit despre stabilirea 

salariilor, au fost făcute pe ascuns. 
Dl. primar precizează că au fost aprobate prin hotărâre de consiliu local. 
Dna. Manole Anica afirmă că se iau în primărie căruțe de bani. 
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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