
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSII](]L LOC.AL

AL ORA$UL(I CAzuNE$Tr

PRorECTDEHorinAnr
pentru modificarea Hotdririi Consiliului Local nr. 80 din 24.11.2020 privind organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraqului Cizlneqti in mandatul2020-2024

Consiliul Local al ora$ului Cizlnesti, intrunit in gedintd ordinari din data de 28 OCTOMBRIE
2021,

Avind in vedere:
- referatul de aprobare nr. {;-S/ din 2/ . /o 2021 al Primarului oraqului Cizdneqti;
- incheierea Judecltoriei Slobozia in data de23.09.2021, dosar nr.527113121202I.
Examindnd:
- raportul Compartimentului Juridic Ei Resurse Umane 

"r. 600* airdC /O .2021;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public qi

privat, patrimoniu, agriculturi qi proteclia mediului inconjuritoq fonduri europene, IT - comunicare
online nr. _ din 2021

- avizil Comisiei pentru munci qi protecfie sociali, invdlimdnt, activitili social-culturale, spor!
sinltate, familie qi protecfia copilului, respectarea drepturilor cetllenilor nr. _ din 2021;

In conformitate cu prevederile art. 124-127 din Ordonanfa de Urgen[i a Guvernului nr. 5712019
privind Codul Administrativ, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(l) din Ordonanfa de urgen!6 a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

rroTAnAgrE:
Art. L Articolul 3 din Hotirirea Consiliului Local nr. 80 din 24.11.2020 privind organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oragului CdzaneEti in mandatul2020-2024 se modifici
in sensul inlocuirii dlui. MIchip Alexandru cu dna. Ignat Georgeta qi va avea urmltorul cuprins:

,,Art. 3. Se aprob[ componen{i nominald a,,Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public Ei privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjur[tor,
fonduri europene, IT - comunicare online" dupd cum urmeaz6:

a) dl. Mihalcea Ionel-Adrian din partea Partidului Social Democrat;
b) dl. Moise Victor din partea Partidului Social Democrat - comisia de bazd;
c) dl. Grigorescu Adrian din partea Partidului Nalional Liberal - comisia de bazd;
d) dl. Vlad Adrian din partea Alianlei USR-PLUS - comisia de bozd;
e) dna. Ignat Georgeta din partea Partidul Alianta Liberalilor gi Democrafilor;"
Art. II. Articolul4 din Hotirirea Consiliului Local nr. 80 din24 privind organizarea comisiilor

de specialitate ale Consiliului Local al oragului Cdz[neqti in mandatul2020-2024 se modifici in sensul
inlocuirii dlui. Michi@ Alexandru cu dna. Ignat Georgeta Ei va avea urm[torul cuprins:

,,Art. 4. Se aprobi componenld nominali a ,,Comisiei pentru munc[ Ei proteclie social6,
inv[timint, activitSli social-culturale, sport, sdnitate, familie Ei proteclia copilului, respectarea
drepturilor cetd{enilor" dupi cum urmeaz6:

a) dna. Dima Nicoleta din partea Partidului Social Democrat - comisia de bazd;
b) dl. Moise Victor din partea Partidului Social Democrat;
c) dl. Moiceanu Alexandru din partea Partidului Social Democrat - comisia de bazd;
d) dl. Dr5goi Octavian din partea Partidului Nalional Liberal;
e) dl. Meleacd Vasile din partea Aliantei USR-PLUS;



f) dl dna. Ignat Georgeta din partea Partidului Alianla Liberalilor gi Democralilor - comisia de

bazd,

Alt. trL Prezenta hotirire va fi adus[ la indeplinire de Primarul oraqului Ciz6neEti, dna. Ignat
Georgeta gi compartimentele implicate din cadrul aparatului de specialitate, c[rora le va fi comunicat6
de secretarul general al UAT, urmdnd a fi publicati pe site-ul www.prrmanacazanestril.ro. secliunea

,,Monitorul Oficial Local".

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avtzat,,
Secretar General al U.A.T,



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$uLUr cAzANugu

Nr.6258 din2l.l0.202l

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlr6re pentru modificarea Hotlririi Consiliului Local

nr. 80 din 24.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al oraqului CIz5neqti in mandatul 2020-2024

Prin proiectul de hotlrf,re supus dezbaterii se propune modificarea componenlei
Comisiei penffu amenajarea teritoriului, urbanism, adminisffarea domeniului public qi
privat, paffimoniu, agricultur[ gi protec]ia mediului inconjurf,tor, fonduri europene, IT -
comunicare online gi a Comisiei pentru munc[ gi protecfie socialS, invdfamdnt, activit[ti
social-culturale, sport, sdnltate, familie gi protecfia copilului, respectarea drepturilor
cet[{enilor in sensul inlocuirii dlui. Machile Alexandru din partea Partidului Alianla
Liberalilor 9i Democralilor cu dna. Ignat Georgeta.

Mandatul de consilier local al dnei. Ignat Georgeta a fost validat prin incheierea
Judecdtoriei Slobozia in data de 23.09.2021, dosar nr. 5271131212021.

Prin Hotdr0rea Consiliului Local ru. 80 din 24 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al oraqului Clzdneqti in mandatul 2020-2024 au fost
organrzate un numlr de 4 comisii. Dlui. Machila Alexandru, consilier local ales pe lista
Partidului Alian{a Liberalilor qi Democralilor i-a revenit un loc in cadrul Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public gi privat, patrimoniu,
agriculturd qi protec(ia mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT - comunicare online
gi un loc in cadrul Comisiei pentru muncd gi proteclie socialS, invdfim6nt, activit[1i
social-culturale, sport, slnltate, familie gi protecfia copilului, respectarea drepturilor
cet[fenilor. Deoarece mandatul de consilier local al dlui. Machila Alexandru a incetat
potrivit Ordinului Prefectului -judeful Ialomila nr. 412109.09.2021, locul acestuia a
fost preluat de supleantul aflat pe poz. 3 din lista de consilieri locali ai Partidului
Alian{a Liberalilor qi Democrafilor. Prin urmare, propun aprobarea proiectului de
hotirAre in forma gi con{inutul prezentat.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI CAZANESTI
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RESURSE UMANE
Nr. 6307 din 25. 10.2021

RAP ORT

Ia proiectul de hotlrAre privind modificarea Hot5r6rii
Consiliului Local nr.80 din 24.11.2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Clzinegti in
mandatul 2020 - 2024

Subsemnatul Barbu Anastase, consilier juridic, in cadrul
Compartimentului Juridic si Resurse LJmane, va aduc la cunostinta
urmdtoarele:

Prin proiectul de hotdr6re supus dezbaterii se propune
modificarea componentei Comisiei pentru amenaj area
teritoriului, urb anism, administrarea do meniului public s i
privat, patrimoniu, agricultura si proteclia mediului
inconjurdtor,fonduri europene, IT- comunicare online si a
Comisiei pentru munca si proteclie sociala, tnvdldmdnt,
activitdli social - culturale, sport, sdndtate, familie si
proteclia copilului, respectarea drepturilor cetdyenilor in
sensul tnlocuirii dlui Mdchiya Alexandru din partea partidului
Alianla Liberalilor si Democrayilor, cu dna lgnat Georgeta.
Mandatul de consilier local al dlui Machita Alexandru a
incetat potrivit Ordinului Prefectului - judelul Ialomi{a nr.
412109.09.2021.

Fata de cele ardtate propun aprobarea proiectului de hotlr6re in
forma si conlinutul prezentat.

consjr. rffiq^^"


