
       JUDEŢUL IALOMIŢA 
       ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

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

a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti 
 

 Primarul orașului Căzănești, județul Ialomița, 
 În temeiul art. 133 alin.(2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) precum 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. LUNI 27 DECEMBRIE 2021 ora 10.30 se convoacă în ședință 
extraordinară Consiliul Local al orașului Căzănești. Ședința își va desfășura lucrările cu 
participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe din incinta 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 extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 27.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 99 din 23.12.2021 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 
3. Proiect de hotărâre nr. 98 din 21.12.2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la 

art. 3 alin. (1) din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.61/28.07.2021 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 
Art. 2. 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.  428                         

Emisă la Căzăneşti                                                      
Astăzi, 23.12.2021                
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