
JUDETUL IALOMITA
ORA$UL CAZANE$TI

-PRIMAR.
DISPOZITIE

privind convocarea in qedinfl ordinarl
a Consiliului Local al oraqului CIz5neqti

Primarul oraqului Clzdnegti, judeful Ialomi1a,

in temeiul ar1.133 alin.(l), afi.134 alin.(1) lit.a) qi alin.(5), art.l96 alin.(1) lit.b) qi

afi.599 din Ordonan{a de urgen{6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul Adminisffativ,
cu modificarile qi complet[rile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l. JOI 25 FEBRUARIE 2021 ora 15o00 se convoacl in qedinfa ordinard

Consiliul Local al oraqului C[zIne;ti. $edin]a iqi va desfEgura lucr6rile in incinta Casei de

Cultur[, qos. Bucureqti nr.94, cu urmdtoarele materiale inscrise pe proiectul ordinii de zr:

1. Aprobarea ordinii de zt a qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului

C[zineqti din data de 25.02.2021;
2. Aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului

Cdzdnegti din data de 29.01.2021;
3. Proiect de hotlr6re nr.16 din 16.02.2021 privind aprobarea inventarierii la nivelul

Unitalii Administrativ Teritoriale Oraq Clz[neqti a materiei impozabile pentru anul fiscal

202t;
lnifiator: Primarul oraqttlui Cdzdne;ti
Comisia de specialitate cdreia r-a fost trimis spre avizare proiectul de hotdrdre:

C.omisia pentru prognozd ,sl progranxe de den,oltare economicd, actittitdli

economico-financiare, investilii, organizare ;i funclionare a senticiilor publice de

interes local, realizarea lucrdrilor puhlice
4. Proiect de hot[rdre nr.15 din 15.02 .2021 privind aprobarea numdrului 9i a

cuantumului burselor qcolare de care pot beneficia elevii din cadrul $colii Profesionale

C[z6negti, pentru semestrul II al anului Ecolar 2020-2021;
Inifiator: Primarul ora;ului C.dzdne;ti

Comisia de specialitate cdreia r-a fost trimis spre avizare proiectul de hotlrdre:
()omisia pentru muncd ;i proteclie sociald, invdldmant, activitdli social-cttlturale,

,sport, sdndtate, Jbmilie qi proteclia copilului, respectarea dreptttilor cetdlenilor

5. Proiect de hot[rdre nr.14 din 15.02.2021privind aprobarea dezlipirii imobilului

teren, categoria de folosinli curli construc{ii situat pe tos. Bucure;ti nr.97 in suprafa![ de

2.289 mp, numdr cadastral 21945 inscris in Cartea funciar[ nr. 21945 aparlinAnd

domeniului public al Oraqului Clzaneqti;
Iniliator: Primarul oraqului Cdzdne;ti
Comisia de specialitate cdreia i-a fost
C omis ia pentru amenai area teri toriului,

;i privat, patrimoniu, agriculturd ;l
europene, IT comunicare online

trimis spre avizare proiectul de hotdrAre:

urbqnism, administrarea domeniului public
proteclia mediului inconlurdtor, .fbnduri

6. Proiect de hotlrAre nr.l8 din 18.02.2021
personali, pentru anuJ 2021;

Initiator: Primantl orasului Cdzdne;ti

privind aprobarea numIrului de asisten{i

Comisiile de specialitate cf,rora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotdrdre:

Comisia de specialitate cdreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotirdre:

Comisia pentru muncd ;i proteclie sociald, invdldmdnt, activitdli social-cttlturale,

sporr, sdndtate,.familie ;i proteclia copilului, respectarea drephtilor cetdlenilor



7. Proiect de hotdr6re nr. 17 din 16.02.2021 privind transmiterea dreptului de

concesiune prevdzut in contractul de concesiune nr.2053114.08.2001 de la dl. Dragomir
Nicolae la dna. Tudor Voica clsdtoritl cu dl. Tudor Florian;

Iniliator: Primarul ora;ului ()dzdne; ti
Comisia de specialitate c[reia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotar0re:
C.omisia pentru probleme .juridice, apdrarea ordinii ;i lini;tii publice, disciplind,
minoritdli, rela{ii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici;i alte organizalii

8. Proiect de hotdrdre nr. 19 din 18.02.2021 privind rezilierea de drept, a contractului
de inchiriere nr. 6130.05.2016 incheiat cu dl. Dan Marcel;

Initiator: Primanil ora;ului Cdzdne;ti
Comisia de specialitate cdreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotlrdre:
Comisia pentnt probleme juridice, apdrarea ordinii ;i lini;tii publice, disciplind,
minoritdli, relalii cu sindicatele, ON()-uri, agenli economici ;i alte organizalii

9. Proiect de hotlrdre nr.20 din 19.02.2021 privind aprobarea inilierii procedurii de
inchiriere, prin atribuire direct[ a suprafelei de 5,46 ha, teren exffavilan avdnd categoria de
folosinfd plqune;

Initriator: Primarul oraqului Cizdneqti
Comisia de specialitate cdreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotdrire:
()omi.sia penlru amenajarea leritoriului, urbanism, administrarea domeniului public
Si privat, patriruoniu, agriatlturd ;i proteclia mediului inconjurdtor

1 0. Intrebari. Interpelari;
11. Diverse.
Art.2. Consilierii locali sunt invita{i sd formuleze gi s[ depund amendamente asupra

proiectelor de hotlr6re inscrise pe proiectul ordinii de zi la art. l. din prezenta dispozifie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmite electronic iar la

solicitarea consilierilor locali, se inmdneaz[ acestora in mapd de Eedinja pe semn[tur[.
Art. . Prezenta dispozilie se comunicd de cltre secretarul general al unitaqii

administrativ-teritoriale prin intermediul Compartimentului Relafii Publice qi Secretariat
potrivit prevederilor afi. 135 alin (a) din Ordonanla de urgen!6 a Guvemului, nr.5712019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

Nr. 4l
Emisl la Cazanegti
Astdzi. 19.02.2021

Contrasem neazd pentru legalitate,
Secretar general al U.A.T

OANCEA GEORGETA
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