
     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 25 MARTIE 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.94, 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 25.03.2021; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 25.02.2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 24 din 11.03.2021 privind aprobarea prelungirii termenului 
de valabilitate al „Planului Urbanistic Zonal – Parc Panouri Voltaice 7,99 MW Căzănești, 
jud. Ialomița” aprobat prin Hotărârea nr.19/26.03.2013; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis 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 

4. Proiect de hotărâre nr. 22 din 05.03.2021 privind acordarea dreptului de folosință 
gratuită asupra unui imobilul – construcție și teren în care funcționează Poliția orașului 
Căzănești, situat pe şos. București nr. 91 identificat în CF 21888, proprietate publică al 
orașului Căzănești către Inspectoratul de Poliție al județului Ialomița; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a 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 probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 

5. Proiect de hotărâre nr. 25 din 12.03.2021 privind aprobarea de principiu a vânzării 
unor terenuri concesionate, proprietate privată a orașului Căzănești; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a 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 
 
 



6. Proiect de hotărâre nr. 26 din 12.03.2021 privind modificarea Contractului de 
închiriere nr.1 din 30.05.2016 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Căzănești; 

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 

7. Proiect de hotărâre nr. 27 din 15.03.2021 privind modificarea Contractului de 
închiriere nr.5 din 30.05.2016 încheiat cu dl. Chiriță Marian; 

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. 28 din 15.03.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.22 din 25.02.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere, prin 
atribuire directă a suprafeței de 5,46 ha, teren extravilan având categoria de folosință 
păşune; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:  
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 
şi privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător 
9. Proiect de hotărâre nr. 23 din 08.03.2021 privind actualizarea Documentației de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiție „Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, 
oraș Căzănești, jud. Ialomița”; 

Iniţiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-a 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 

10. Întrebări. Interpelări; 
11. 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. 89                       

Emisă la Căzăneşti                                                      
Astăzi, 18.03.2021                  
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