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           Nr. 5777 din 30.09.2021 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 30.09.2021 
 

        Încheiat astăzi, 30.09.2021, în cadrul ședinței ordinare, a Consiliului Local al orașului Căzănești 
desfășurată începând cu ora 14.00 în sala de ședințe din incinta Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr. 4 . 
      Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziția de convocare nr. 266/24.09.2021.  
      Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale: 
     1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.09.2021; 
    2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.08.2021; 

3. Proiect de hotărâre nr. 66 din 10.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Căzănești; 
                    Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     4. Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.09.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului 
burselor școlare de care pot beneficia elevii Școlii Profesionale Căzănești pentru semestrul I al anului 
școlar 2021-2022;                 Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
    5. Proiect de hotărâre nr. 64 din 08.09.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al orașului Căzănești a stației de tratare a apei (stație de clorinare) și desființarea 
acesteia;        Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       6. Proiect de hotărâre nr. 69 din 17.09.2021 pentru modificarea Strategiei de 
tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C.RAJA S.A. pentru perioada 2021-
2029 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.61 /28.10.2021; 
                             Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      7. Proiect de hotărâre nr. 67 din 15.09.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității 
contractului de închiriere nr.1043/2020/RCC/03 din 06.04.2020 încheiat cu S.C. Instal Service 
Technology S.R.L.;       Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      8. Proiect de hotărâre nr. 65 din 10.09.2021 privind aprobarea radierii unei ipoteci imobiliare 
înscrisă în Cartea Funciară nr.21820 Căzănești cu nr. cadastral 361/1; 
                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
      9. Proiect de hotărâre nr. 70 din 22.09.2021 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 
      10. Proiect de hotărâre nr. 71 din 23.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021;   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     11. Diverse 

ROMÂNIA 
      JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primaria@primariacazanestiil.ro  
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      Sunt prezenți membrii Consiliului Local:  
       DIMA NICOLETA- preşedinte de şedinţă      DRĂGOI OCTAVIAN    
       ANDRONACHE RODICA VIORICA          GRIGORESCU ADRIAN 
       MOICEANU ALEXANDRU    BĂETU ELENA 
        MOISE VICTOR     IANCU ELENA NICOLETA 
        DIMA AUREL   
         Ședința este înregistrată audio și video.         
 La ședință mai participă Primarul orașului Căzănești, dl. Stelian Traian, funcționari din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
    Președintele de ședință, dna. consilier local Dima Nicoleta declară deschise lucrările şedinţei. 
Ședința este legal constituită, fiind prezenți 9 consilieri locali. Lipsesc următorii consilieri locali: dl. 
Meleacă Vasile, dl. Vlad Adria, dl. Măchiță Alexandru căruia i-a încetat mandatul de consilier local și dl.  
Mihalcea Adrian aflat în izolare fiind infectat cu Covid-19. 
 1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.09.2021; 

Președintele de ședință prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, moment în care 
intră în sala de ședință dl. consilier local Meleacă Vasile și dl. consilier local Vlad Adrian. Numărul 
consilierilor locali prezenți este de 11. 

Rezultatul votului: 11 voturi „pentru”. 
 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
30.08.2021; 

Nu sunt discuții sau completări pentru procesul verbal. 
Rezultatul votului: 11 voturi „pentru”. 
Dna. consilier local Dima Nicoleta anunță că pentru a evita situația conflictului de interese, nu va 

participa la procesul de vot pentru proiectele de hotărâre de la pct. nr. (3) - Proiect de hotărâre nr. 66 din 
10.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Căzănești în Consiliul de 
Administrație al Școlii Profesionale Căzănești și pct. nr. (4) - Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.09.2021 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare de care pot beneficia elevii Școlii 
Profesionale Căzănești pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022. 

Secretarul general specifică faptul că pentru aceste hotărâri cvorumul va porni de la un număr de 
10 consilieri locali.  

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru anunță că nu participă la vot pentru proiectele de hotărâre 
de la pct. nr. (5) - Proiect de hotărâre nr. 64 din 08.09.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public 
în domeniul privat al orașului Căzănești a stației de tratare a apei (stație de clorinare) și desființarea 
acesteia și de la pct. (6) - Proiect de hotărâre nr. 69 din 17.09.2021 pentru modificarea Strategiei de 
tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C.RAJA S.A. pentru perioada 2021-
2029 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.61 /28.10.2021. 

Secretarul general specifică faptul că pentru aceste hotărâri cvorumul va porni de la un număr de 
10 consilieri locali.  

Dl. consilier local Drăgoi Octavian specifică faptul că dânsul nu va participa la procesul de vot 
pentru proiectele de hotărâre de la pct. (8) - Proiect de hotărâre nr. 65 din 10.09.2021 privind aprobarea 
radierii unei ipoteci imobiliare înscrisă în Cartea Funciară nr.21820 Căzănești cu nr. cadastral 361/1 și de 
la pct. (9) Proiect de hotărâre nr. 70 din 22.09.2021 privind soluționarea cererilor de anulare a majorărilor 
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de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către contribuabili 
persoane fizice. 

Secretarul general specifică faptul că pentru aceste hotărâri cvorumul va porni de la un număr de 
10 consilieri locali. 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 66 din 10.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Căzănești; 

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități 
social - culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor. 

  Secretarul comisiei de specialitate comunică faptul că propunerea comisiei a fost să rămână dl. 
consilier local Grigorescu Adrian și pentru anul școlar 2021-2022. 

Președintele de ședință solicită exprimarea și a altor propuneri din partea consiliului. Nu sunt 
consemnate alte propuneri. 

Proiectul se hotărâre se votează prin procedura prin vot secret.  
Rezultatul votului: Urmare a numărării votului este desemnat dl. consilier local Grigorescu 

Adrian cu 10 voturi „pentru”. La vot nu a participat dna. consilier local Dima Nicoleta. 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.09.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului 
burselor școlare de care pot beneficia elevii Școlii Profesionale Căzănești pentru semestrul I al anului 
școlar 2021-2022;   

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități 
social - culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor. 

Secretarul general precizează că dl. consilier local Meleacă Vasile a solicitat în ședința consiliului 
local desfășurată în luna februarie 2021 în contextul aprobării burselor școlare, o situație cu elevii care au 
beneficiat de burse școlare și mediile de la care s-au acordat bursele de merit și cele de studiu. Din partea 
Școlii Profesionale a fost transmisă o adresă ce este prezentată de către dna. consilier local Dima Nicoleta. 
Se precizează că în adresa școlii se menționează că în conformitate cu Regulamentul privind protecția 
datelor cu caracter personal, nu au fost menționate numele și prenumele elevilor beneficiari de burse 
școlare, deoarece unitatea de învățământ nu are acordul părinților pentru folosirea datelor personale ale 
elevilor minori în alte situații decât cele strict legate de procesul instructiv -educativ. Anexa ce însoțește 
adresa Școlii Profesionale conține lista mediilor aprobate pentru elevii ce au beneficiat de burse școlare, 
dar fără a conține și numele elevilor. 

Explică și secretarul general faptul că în cazul elevilor care sunt minori este necesar acceptul 
părinților sau reprezentanților legali pentru ca numele să fie utilizat în situații care nu fac parte din procesul 
de învățământ. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile menționează că pentru acest proiect de hotărâre, dânsul a 
formulat la ședința comisiilor de specialitate un amendament, în sensul creșterii cuantumului burselor, 
respectiv, pentru bursele de merit un cuantum de 200 lei, pentru bursele de studiu, o sumă de 150 de lei, 
iar pentru bursele sociale 130 de lei. Consideră că primăria poate face un efort financiar de 1500 de lei pe 
lună. 

Dna. consilier local Dima Nicoleta precizează că bursele școlare s-au mărit în anul 2019, printr-o 
ordonanță de urgență a guvernului. 

Secretarul general că pentru anul școlar 2021-2022 nu există adoptată o hotărâre de guvern cu 
privire la informează cu privire la cuantumul minim al burselor însă există un proiect unde sunt specificate 
diferite cuantumuri și care vor intra în vigoare în semestrul II potrivit aceluiași proiect. 
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Dna. consilier local Dima Nicoleta menționează că în anexa la Ordinul Ministrului Educației 
nr.5576 se regăsesc  criteriile de acordare, criterii care sunt specificate și în adresa transmisă de Școala 
Profesională Căzănești. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că dacă ar fi posibil ar dori ca suma pentru bursa de merit 
să fie și mai mare pentru a stimula elevii să învețe. 

Secretarul general prezintă amendamentul dlui. consilier Meleacă Vasile cu sumele propuse în 
proiectul de hotărâre: 200 de lei pentru burse de merit, 150 de lei pentru bursa de studiu și 130 lei bursa 
socială. 

Se supune la vot amendamentul propus. 
Rezultatul votului pentru amendament: 7 voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” 
Rezultatul votului pentru proiectul de hotărâre:  10 voturi „pentru”. Nu a participat la vot dna. 

consilier local Dima Nicoleta.   
 

5. Proiect de hotărâre nr. 64 din 08.09.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al orașului Căzănești a stației de tratare a apei (stație de clorinare) și desființarea 
acesteia;  

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT, comunicare online 

Nu sunt discuții pe marginea acestuia. 
Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”. Nu a participat la vot dna. consilier local Moiceanu 

Alexandru.   
 

6. Proiect de hotărâre nr. 69 din 17.09.2021 pentru modificarea Strategiei de 
tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C.RAJA S.A. pentru perioada 2021-
2029 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.61 /28.10.2021 

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, 
activități economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, 
realizarea lucrărilor publice și Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian dorește să se consemneze că este necesar să se exprime 
acordul pentru o astfel de modificare a strategiei de tarifare, deoarece proiectele inițiate de S.C. RAJA 
Constanța trebuie să continue. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că nu poate fi de acord. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că  va crește și mai mult prețul pe mc de apă când se 

va finaliza lucrarea de canalizare și va ajunge la 13 sau 14 lei, iar mulți dintre locuitorii din Căzănești, 
aproximativ 70-80 % sunt pensionari. Dânsul a calculat cât vor fi măririle, la care se va adăuga inflația. 

Dna. consilier local Băetu Elena sesizează faptul că lucrările de canalizare nu sunt conforme, dânsa 
a văzut cum s-a lucrat și oricum operatorul S.C.RAJA Constanța nu a făcut nici o îmbunătățire pentru 
rețeaua de apă de 12 ani de când deține concesiunea gospodăriei de apă. 

Rezultatul votului:  9 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”. Dl. consilier local Moiceanu 
Alexandru nu a participat la vot. 
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7. Proiect de hotărâre nr. 67 din 15.09.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității 
contractului de închiriere nr.1043/2020/RCC/03 din 06.04.2020 încheiat cu S.C. Instal Service 
Technology S.R.L. 

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii 
publice, disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații. 

Nu sunt discuții pe marginea acestuia. 
Rezultatul votului : 9 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Meleacă Vasile, Vlad Adrian) 
Dl. consilier local Vlad Adrian menționează că dumnealui și dl. consilier Meleacă Vasile votează 

împotriva aprobării acestui proiect de hotărâre, deoarece prețul este mic, iar suprafața folosită este alta. 
 

 8. Proiect de hotărâre nr. 65 din 10.09.2021 privind aprobarea radierii unei ipoteci imobiliare 
înscrisă în Cartea Funciară nr.21820 Căzănești cu nr. cadastral 361/1 

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT, comunicare online și al Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații. 

Nu sunt discuții pe marginea acestuia. 
Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”. Nu a votat dl. consilier local Drăgoi Octavian. 
 
9. Proiect de hotărâre nr. 70 din 22.09.2021 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; 

Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT, comunicare online, al Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații și al Comisiei pentru muncă 
și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, 
respectarea drepturilor cetățenilor. 

Nu sunt discuții pe marginea acestuia. 
Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”. Nu a votat dl. consilier local Drăgoi Octavian. 
 
10. Proiect de hotărâre nr. 71 din 23.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021 
Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, 

activități economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, 
realizarea lucrărilor publice 

Secretarul general menționează că a fost un amendament de modificare a unor capitole, față de 
ultima formă pe care au discutat-o în comisii. 

Dl. primar spune că a fost suplimentată suma 10.000 lei pentru internat deoarece a fost obținut 
avizul de la Ministerul Educației pentru transformarea spațiilor fost internat în spații de utilizare medicală. 
Urmează să vină un proiectant pentru a calcula costul reparațiilor. 

Rezultatul votului: 10 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Băetu Elena) 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că nu este de acord cu nici o rectificare de buget, 

deoarece dânsa a solicitat informații de la compartimentul de specialitate, respectiv o listă a cheltuielilor, 
desfășurător pentru fiecare rectificare de unde sunt provenite sumele și ce cheltuieli se fac, informații care 
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nu au fost primite. Menționează că atâta timp cât aceste informații nu îi vor fi transmise, nu va mai fi de 
acord cu nici o rectificare. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că  dna. consilier Băetu Elena trebuia să primească 
informațiile solicitate. 

Dna. consilier local Băetu Elena menționează că fiecare membru al consiliului ar trebui să fie 
interesat de veniturile bugetului local și unde se duc cheltuielile. 

Dl. primar răspunde că dna.Stroe Ana, șef Birou C.S.I.T.L. este în concediu medical. 
 
11. Diverse. Întrebări. Interpelări 
Dna. consilier local Dima Nicoleta, președinte de ședință dă citire solicitării dlui. Dumbra Petrică 

Adrian adresată Consiliului Local Căzănești, prin care petiționarul solicită consiliului local punerea în 
legalitate și concesionarea suprafeței de teren pentru a putea depune dosarul la ENEL în vederea încheierii 
contractului de furnizare a energiei electrice. 

Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă i s-a emis act de identitate pe respectiva adresă. 
Răspunde secretarul general că are act de identitate deoarece are deschis rol agricol în baza  

declarației pe propria răspundere, indiferent dacă există sau nu act de proprietate. La dumnealui, la rolul 
agricol nu figurează cu locuință pentru că nu are documente legale. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile întreabă câți metri pătrați folosește petiționarul. 
Răspunde secretarul general că aproximativ 1200 mp în folosință. 
Intervine dl. primar cu explicații privind cazul prezentat:  dl. Dumbra Petrică a făcut în 2015 o 

cerere de concesiune. Primăria a făcut demersurile necesare pentru măsurători în vederea întocmirii cărții 
funciare, dar dl. Dumbra începuse deja construcția. Nu a înțeles să dărâme tot ce construise. În anul 2020 
a avut doar un aviz de inspecție fiscală, inspecția fiscală ce nu s-a realizat. Informează dl. primar că a fost 
sunat de către dl. Munteanu Cristian de la Instituția Prefectului, deoarece cetățeanul s-a adresat și acolo, 
sfatul dumnealui fiind de a se  încerca o cale de rezolvare a situației. 

Secretarul general specifică faptul că în această situație nu se poate face intrarea în legalitate, 
deoarece pentru elibera autorizație de construcție este necesar un act juridic pentru teren, iar persoana în 
cauză nu deține un astfel de act, terenul respectiv fiind proprietatea privată a localității. Legea nr. 50/1991 
prevede în acest caz, demolarea construcției pe cheltuiala contribuabilului, din oficiu fără ca autoritatea 
să se adreseze instanței de judecată. Menționează că a mai fost o situație similară în anul 2011, cînd a fost 
adoptată o hotărâre de concesiune directă pentru punerea în legalitate, hotărâre ce s-a revocat  deoarece  
nu a primit avizul de legalitate al Instituției Prefectului, deoarece concesionarea se face prin licitație 
publică. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că va fi greu pentru petiționar să rezolve situația în 
care se află, întreabă dacă poate fi ajutat cumva. 

Secretarul general precizează că nu există o formă legală iar dacă se încalcă legea, terenul nu mai 
poate fi intabulat, nu se poate intra în legalitate. 

Dl. consilier Meleacă Vasile consideră că trebuie să i se explice solicitantului situația. 
Dl. consilier local Grigorescu Adrian spune că înțelege că singura posibilitate să intre în legalitate 

este ca dl. Dumbra să demoleze locuința. 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă dacă la nivelul aparatului de specialitate există o persoană 

desemnată pentru a se ocupa de construcțiile ilegale. 
Secretarul general afirmă că în ceea ce privește calitatea în construcții, controlul este prerogativa 

poliției locale. Însă nefiind organizată, aceasta atribuție este a primarului. 
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Dna. consilier local Băetu Elena spune că foarte mulți cetățeni se plâng, unii respectă legea și 
plătesc pentru obținerea autorizațiilor necesare, iar alții construiesc fără să obțină nici o autorizație.  

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că cetățenii pot greși și pentru faptul că nu sunt 
informați cu privire la prevederile legale. 

Dl. primar informează cu privire la focarul de Pestă Porcină Africană izbucnit la exploatația 
comercială S.C. Ferme Plus. S-a început sacrificarea preventivă a efectivului de animale și din discuțiile 
cu directorul societății se speră că în maxim 3 săptămâni vor încheia operațiunea. Contrar zvonurilor din 
localitate, directorul societății i-a dat asigurări că intenționează să rămână în localitate  și nu să își retragă 
exploatația. 

Secretarul general precizează că la nivel de localitate este constituită Unitatea Locală de Sprijin, 
parte componentă a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor de la nivelul Instituției Prefectului. 
Unitatea Locală de sprijin are rolul de a pune în aplicare măsurile stabilite de C.L.C.B. Ialomița. Printre 
aceste măsuri este și cea de asigura tăvițe dezinfectante care vor ajunge la intrările gospodăriilor care dețin 
porci. 

Dl. consilier local Vlad Adrian, informează că terenul necesar îngropării cadavrelor de suine a fost 
pus la dispoziție de S.C.JD AGRO Cocora, fără nici o obligație financiară din partea societății S.C. 
FERME Plus. 

Dl. consilier local Vlad Adrian, aduce în discuție necesitatea depunerii raportului de activitate 
pentru membrii consiliului local. 

Dna. consilier local Băetu Elena, precizează că termenul pentru acest raport, atât pentru consiliu 
local, cât și pentru primar este până la 31 decembrie 2021. 

Președintele de ședință constată că nu mai sunt probleme de discutat și declară închise lucrările 
ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR GENERAL U.A.T. 
   consilier local DIMA NICOLETA                                                OANCEA GEORGETA  
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