
     JUDEŢUL IALOMIŢA 
     ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea în ședință ordinară 

a Consiliului Local al orașului Căzănești 
 

 Primarul orașului Căzănești, județul Ialomița, 
 În temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit. a) și alin. (5), art.196 alin.(1) lit. b) și 
art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art. 1. MIERCURI 28 IULIE 2021 ora 15,00 se convoacă în ședință ordinară 
Consiliul Local al orașului Căzănești. Ședința își va desfășura lucrările în incinta Casei de 
Cultură, șos. București nr. 95, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 28.07.2021; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 27.05.2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 61 din 21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 

4. Proiect de hotărâre nr. 59 din 19.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 32 din 22.04.2021 privind utilizarea excedentului aferent anului 2020 în anul 
2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 
și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri 
europene, IT – comunicare online 

5. Proiect de hotărâre nr. 55 din 13.07.2021 privind aprobarea contului de execuție 
a bugetului local al oraşului Căzăneşti pe trimestrul II al anului 2021; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 
și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri 
europene, IT – comunicare online 



6. Proiect de hotărâre nr. 52 din 21.05.2021 privind  aprobarea aplicării cap. II din  
Ordonanță de urgență nr. 69/2020, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii 
de acordare a anularii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale 
datorate bugetului local la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  

Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 

7. Proiect de hotărâre nr. 56 din 15.07.2021 pentru completarea anexei nr. 6 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea 
contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Apă şi de Canalizare, aprobarea 
Regulamentului Serviciului de Apă şi de Canalizare şi a Caietelor de Sarcini; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 
și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri 
europene, IT – comunicare online 

8. Proiect de hotărâre nr. 46 din 17.05.2021 privind aprobarea acordării unui drept 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 538 mp, număr cadastral 
23152 înscris în Cartea funciară nr. 23152 în favoarea dlui. Mangiurea Vasile căsătorit cu 
Mangiurea Alexandrina; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
9. Proiect de hotărâre nr. 58 din 15.07.2021 privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 385 mp, număr cadastral 23179 
înscris în Cartea funciară nr. 23179 în favoarea C. N. Poșta Română S.A.; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
10. Proiect de hotărâre nr. 60 din 20.07.2021 pentru aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) şi a principalilor indicatori tehnico-economici 
privind obiectivul de investiție „Reabilitare Sală de sport”; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de 
interes local, realizarea lucrărilor publice 
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, 
sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
 
 
 



11. Proiect de hotărâre nr. 47 din 17.05.2021 privind alegerea președintelui de 
ședință pentru perioada august – octombrie 2021; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
12. Întrebări. Interpelări; 
13. Diverse. 
Art. 2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție. 
Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmite electronic iar la 

solicitarea consilierilor locali, se înmânează acestora în mapă de ședință pe semnătură. 
Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale prin intermediul Compartimentului Relații Publice și Secretariat  
potrivit prevederilor art. 135 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
          PRIMAR,                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                   Secretar general al U.A.T 
             STELIAN TRAIAN                                         OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
    Nr. 199                    

Emisă la Căzăneşti                                                      
Astăzi, 22.07.2021              
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