
     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. JOI 28 OCTOMBRIE 2021 ora 15,00 se convoacă în ședință ordinară Consiliul 
Local al orașului Căzănești. Ședința își va desfășura lucrările la sala de ședințe din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr. 4, 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 28.10.2021; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 30.09.2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 78 din 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 preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, 
sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
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 preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat; 

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

 5. Proiect de hotărâre nr. 74 din 21.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 80 din 24.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
orașului Căzănești în mandatul 2020-2024; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, 
sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
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. 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 in domeniul public al orașului Căzănești, județul Ialomița și administrarea 
Consiliului Local al Orașului Căzănești a terenului cu număr cadastral 42512 inscris in Cartea 
Funciară nr.20413 U.A.T Căzănești; 

Inițiator: Consilier local Vlad Adrian 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online 
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, 
sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
Comisia pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, minorități, 
relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
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 
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 
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 
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 

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 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online 
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, 
sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
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. 80 din 22.10.2021 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 
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 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online 



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

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 
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 

13. Întrebări, interpelări 
14. 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. 299                  

Emisă la Căzănești                                                      
Astăzi, 22.10.2021              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ORAŞUL CĂZĂNEŞTI
	D I S P O Z I Ţ I E
	Emisă la Căzănești
	Astăzi, 22.10.2021


