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                                                                                                                                 Nr.   4514  din 28.07.2021 
 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 28.07.2021 
 

       Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 15.00 în incinta Casei de Cultură Căzănești, șos. București nr.95. Ședința este 
înregistrată audio și video. 
     Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dl. consilier local Moiceanu 
Alexandru, președinte de ședință. 
     La ședință mai participă dl. primar Stelian Traian, funcționari din cadrul aparatului de specialitate și 
cetățeni. 
      Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.199 din 22.07.2021. 
      Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
        1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din 
data de 28.07.2021; 
       2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  
de 27.05.2021;     

         3. Proiect de hotărâre nr. 61 din 21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 
      Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

        4. Proiect de hotărâre nr. 59 din 19.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 32 din 22.04.2021 privind utilizarea excedentului aferent anului 2020,în anul 2021 pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

       5. Proiect de hotărâre nr. 55 din 13.04.2021 privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului local al orașului Căzănești pe trimestrul II al anului 2021; 
          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

      6. Proiect de hotărâre nr. 52 din 21.05.2021 privind  aprobarea aplicării cap. II din 
Ordonanța de urgență nr. 69/2020, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii de 
acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate 
bugetului local la data de 31 martie 2020 inclusiv; 
          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
       7. Proiect de hotărâre nr. 56 din 15.07.2021 pentru completarea Anexei nr. 6 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.45/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
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canalizare către S.C.RAJA SA novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului de Alimentare cu Apă și de canalizare, aprobarea Regulamentului Serviciului de Apă 
și Canalizare și a Caietelor de sarcini;         
         Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
        8. Proiect de hotărâre nr. 46 din 17.05.2021 privind aprobarea acordării unui drept de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 538 mp, număr cadastral 23152 înscris 
în cartea funciară nr.23152 în favoarea dlui. Mangiurea Vasile căsătorit cu Mangiurea 
Alexandrina; 
          Inițiator: Primarul  orașului Căzănești                                                                                                 
         9. Proiect de hotărâre nr. 58 din 15.07.2021 privind constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 395 mp, nr. cadastral 23 179, înscris în Cartea 
funciară nr.23 179,în favoarea C.N. Poșta Română SA; 
         Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

          10. Proiect de hotărâre nr. 60 din 20.07.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare  a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici privind 
obiectivul de investiție „Reabilitare sală de sport”; 
          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
         11. Proiect de hotărâre nr. 57 din 15.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada august-octombrie 2021 
           Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
        12. Întrebări, interpelări. 
         13. Diverse                                                                                                                                                                                                              

    Sunt prezenți membrii Consiliului local:  
      MOICEANU ALEXANDRU- președinte de ședință  GRIGORESCU ADRIAN 
      ANDRONACHE RODICA VIORICA         IANCU ELENA NICOLETA 
      DIMA NICOLETA      MĂCHIȚA ALEXANDRU 
      MIHALCEA ADRIAN      BĂETU ELENA 
      MOISE VICTOR       MELEACĂ VASILE 
       DIMA AUREL       VLAD ADRIAN 
       DRĂGOI OCTAVIAN 

        Sunt prezenți 13 consilieri locali. 
         Ședința  este legal constituită.   
          Președintele de ședință, dl. consilier local Moiceanu Alexandru declară deschise lucrările ședinței.    
       1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data 
de 28.07.2021; 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”  
Intervine secretarul general UAT, cu prezentarea art.228 din Codul Administrativ cu privire la 

regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, deoarece membrii consiliului trebuie 
să fie informați cu privire la faptul că la proiectele de hotărâre la care consideră că poate fi o situație de 
incompatibilitate sau conflict de interese, este necesar să anunțe acest punct de vedere care se 
consemnează în procesul verbal al ședinței. 

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru dorește ca votul dumnealui să nu fie luat în considerare 
la Proiectul de hotărâre de la punctul nr. (7) referitor la completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.45/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către 
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S.C.RAJA SA novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu 
Apă și de canalizare, aprobarea Regulamentului Serviciului de Apă și Canalizare și a Caietelor de sarcini. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru spune că la Proiectul de hotărâre înscris  la punctul nr. (6) 
votul dumnealui să nu fie luat în considerarea, deoarece dânsul are o solicitare de scutire de la plata 
majorărilor de întârziere.  

Dl. consilier local Drăgoi Octavian întreabă dacă este necesar să anunțe și dânsul neparticiparea 
la vot în cadrul dezbaterii proiectului de hotărâre de la punctul nr. (6), dacă are o rudă ce a solicitat scutirea 
de la plata majorărilor de întârziere. 

Secretarul general consideră că este mai bine, deoarece în acest fel se evită orice situație, orice 
interpretare privind existența unui conflict de interese. Face precizarea că la proiectul de hotărâre de la 
punctul nr. (7), cvorumul pentru adoptarea hotărârii va porni de la 12 consilieri locali, iar la proiectul de 
hotărâre de la punctul nr. (6), de la 11 consilieri locali. 

Dl. primar comunică membrilor consiliului faptul că în perioada 01.08.2021-08.08.2021, 
intenționează să efectueze concediul de odihnă, pentru această perioadă atribuțiile fiind delegate dnei. 
viceprimar. 

 

       2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  
de 27.05.2021;     

Nu sunt exprimate completări sau observații din partea membrilor consiliului cu privire la 
procesul verbal supus aprobării. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”  
 

         3. Proiect de hotărâre nr. 61 din 21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 

Președintele de ședință menționează comisiile de specialitate care au avut spre dezbatere acest 
proiect, respectiv Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-
financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor 
publice  

Dl. consilier local Drăgoi Octavian dorește să știe dacă la proiectul de hotărâre de la punctul nr. 
(6) se aprobă doar procedura, aprobarea nominală pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere va 
avea loc într-o ședință viitoare. 

Răspunde secretarul general, că în această ședință se aprobă procedura, dar se poate interpreta că 
prin aprobarea procedurii, se acordă facilitatea unei rude a dlui. consilier care va beneficia de facilitatea 
fiscală. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru adaugă faptul că nici la ședința unde se va aproba nominal 
scutirea de la plata majorărilor, nu vor putea participa la procesul de vot dânsul și dl. consilier local Drăgoi 
Octavian. 

Secretarul general explică faptul că la ședința viitoare, poate participa la vot dl. consilier local 
Drăgoi Octavian, pentru persoanele care nu au nici un grad de rudenie cu dumnealui. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica spune că dnii. consilieri care au anunțat că nu participă la 
vot, nefiind vorba de abținere, ci de neparticipare. 

Explică secretarul general că  dnii. consilieri locali, nu participă la vot și nici la discuțiile pe 
marginea acestor proiecte de hotărâre. 

Președintele de ședință supune la vot. 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”  
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       4. Proiect de hotărâre nr. 59 din 19.07.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
32 din 22.04.2021 privind utilizarea excedentului aferent anului 2020,în anul 2021 pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

Proiectul a fost în dezbaterea 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 a Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT-comunicare online. 

Se face mențiunea că proiectul a fost discutat. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru, dorește consemnarea în procesul verbal a faptului că dânsul 

este „pentru” proiectul dezbătut la punctul(4), mai puțin ceea ce ține de achiziția buldoexcavatorului. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”  
 

      5. Proiect de hotărâre nr. 55 din 13.04.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului 
local al orașului Căzănești pe trimestrul II al anului 2021; 

Comisiile de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare proiectul - Comisia pentru prognoză 
și programe de dezvoltare economică, activități economico-financiare, investiții, organizare și 
funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor publice și Comisia  pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și 
protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT-comunicare online. 

Se menționează că proiectul a fost discutat. Nu se consemnează discuții, întrebări cu referire la 
proiectul în dezbatere. 

Se supune la vot.  
  Rezultatul votului: 13 voturi „pentru”  
 

      6. Proiect de hotărâre nr. 52 din 21.05.2021 privind  aprobarea aplicării cap. II din Ordonanța 
de urgență nr. 69/2020, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii de acordare a 
anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local 
la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

Comisia de specialitate căruia i-a fost transmis spre avizare proiectul - Comisia pentru prognoză 
și programe de dezvoltare economică, activități economico-financiare, investiții, organizare și 
funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor publice  

Se face precizarea că numărarea voturilor va pleca de la un număr de 11 consilieri locali. Dl. 
consilier local Măchiță Alexandru și dl. consilier local Drăgoi Octavian nu vor participa la vot. 

Dl. consilier local Vlad Adrian dorește ca hotărârea să fie făcută publică, astfel încât să știe toți 
cei interesați. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că ar putea să se încadreze și agenți economici, își 
plătesc debitul principal și scapă de datorii. 

Dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL precizează că măsura este și în avantajul autorității publice, 
deoarece se adună venituri la bugetul local, chiar dacă nu se vor încasa acele majorări, se încasează 
debitele efective. 

Secretarul general specifică faptul că hotărârea va fi făcută publică spre sfârșitul săptămânii 
următoare, după ce va primi legalitatea de la Instituția Prefectului. 

Președintele de ședință  supune la vot. 



 
5 

Rezultatul votului: 11 voturi „pentru”. Nu au votat dl. Măchiță Alexandru și dl. Drăgoi 
Octavian 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 56 din 15.07.2021 pentru completarea Anexei nr. 6 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.45/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare către S.C.RAJA SA novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului de Alimentare cu Apă și de canalizare, aprobarea Regulamentului Serviciului de Apă 
și Canalizare și a Caietelor de sarcini;         

   Comisiile de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare proiectul - Comisia pentru 
prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-financiare, investiții, organizare și 
funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor publice și Comisia  pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, agricultură și 
protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT-comunicare online. 

Nu se consemnează întrebări, discuții, comentarii cu referire la proiectul aflat în dezbatere. 
Rezultatul votului: 12 voturi „pentru”. Nu a votat dl. Moiceanu Alexandru 
 

8. Proiect de hotărâre nr. 46 din 17.05.2021 privind aprobarea acordării unui drept de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 538 mp, număr cadastral 23152 înscris 
în cartea funciară nr.23152 în favoarea dlui. Mangiurea Vasile căsătorit cu Mangiurea 
Alexandrina; 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis spre avizare proiectul – Comisia pentru probleme 
juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți 
economici și alte organizații 

Nu se consemnează întrebări, discuții, comentarii cu referire la proiectul aflat în dezbatere. 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 
 

9. Proiect de hotărâre nr. 58 din 15.07.2021 privind constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 395 mp, nr. cadastral 23 179, înscris în Cartea 
funciară nr.23 179,în favoarea C.N. Poșta Română SA; 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis spre avizare proiectul – Comisia pentru probleme 
juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți 
economici și alte organizații 

Nu se consemnează întrebări, discuții, comentarii cu referire la proiectul aflat în dezbatere. 
Rezultatul votului:13 voturi „pentru” 
 

 10. Proiect de hotărâre nr. 60 din 20.07.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare  a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici privind 
obiectivul de investiție „Reabilitare sală de sport”; 

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

Dl. consilier local Meleacă Vasile întrebă dacă finanțarea se asigură din bugetul local. 
Răspunde dna. Stroe Ana, șef Birou CSITL, că banii sunt prevăzuți în Lista de investiții. 
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Dl. consilier local Meleacă Vasile întreabă dacă suma de 170.000 euro se plătește de către 
autoritățile publice și se adresează dlui. primar cu privire la sursa de finanțare a investiției. 

Dna. contabil precizează că pentru a obține o finanțare pentru un obiectiv de investiții, trebuie să 
se facă D.A.L.I., apoi să se meargă către un fond de investiții. 

Dl. primar răspunde că va depune proiectul către mai multe surse de finanțare, autoritatea publică 
va veni doar cu o coparticipare. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile consideră că investiția se poate face din fonduri proprii în 2 ani, 
nu să se aștepte 5 ani pentru fondurile Companiei Naționale de Investiții. Dorește să știe cum se va face 
sala de sport, ca peste 10 ani să nu se facă din nou și termenul de execuție de 24 de luni considerând că 
acest termen este prea lung. 

Dl. consilier local Vlad Adrian dorește să știe de când decurge termenul de 24 de luni prevăzut 
pentru realizarea investiției. 

Răspunde secretarul general că din momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că acestea sunt procedurile. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că pe dânsul îl interesează termenul de execuție, fiind de 

acord cu investiția. Afirmă că va merge pe parcursul derulării lucrărilor la sala de sport pentru a vedea 
cum se execută aceste lucrări. 

Dl. consilier local Vlad Adrian este de părere că era nevoie de câteva precizări, respectiv care este 
sursa de finanțare căci din momentul în care există finanțarea, durează 24 de luni. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru specifică faptul că din momentul semnării lucrării se 
calculează cele 24 de luni, iar lucrarea în sine i se pare simplă, așa cum a fost explicată de către 
reprezentantul firmei, prezent în ședința comisiilor de specialitate. Crede și dânsul că termenul este cam 
lung. 

Dl. consilier local Grigorescu Adrian menționează că dl. consilier Meleacă s-a referit la 
necesitatea începerii lucrărilor de către firma contractată  încă de la semnarea contractului nu să vină 
firma cu diverse motive că are și alte contracte și să întârzie începerea lucrărilor. 

Dl. consilier local Vlad Adrian spune că este de acord cu investiția însă, termenul de realizare i se 
pare prea lung. 

Sunt discuții între domnii și doamnele consilier local cu privire la termenul de execuție al 
investiției. 

Președintele de ședință supune la vot. 
Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 57 din 15.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada august-octombrie 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 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. 

Președintele de ședință solicită propuneri. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru o propune pe dna. consilier local Dima Nicoleta. 
Dl. consilier local Moiceanu Alexandru o propune pe dna. consilier local Băetu Elena. 
Dna. consilier local Băetu Elena specifică faptul că în această perioadă pentru dânsa pot interveni 

alte probleme. 
Se supune la vot propunerea dlui. consilier local Măchiță Alexandru. 
Rezultatul votului: 12 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (Dima Nicoleta) 
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12. Întrebări, interpelări. 
Secretarul general îi comunică membrilor Consiliului local demersurile realizate pentru solicitarea 

de filmare a ședințelor publice ale consiliului local și transmiterea lor live. Precizează că acest gen de 
înregistrare și transmitere presupune achiziționarea unei camere de filmat profesionale cu un cost de 
11.000-12.000 lei și contractarea unui operator care va sigura filmarea corespunzătoare a ședinței și va 
avea cunoștințe să utilizeze acest tip de cameră de filmat. O propunere ar fi, continuă secretarul general, 
contractarea unor servicii profesionale care să asigure înregistrarea video și audio și posibilitatea 
transmiterii live a ședinței. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru spune că exista un contract între primărie și un serviciu de 
televiziune județeană, nu știe dacă mai este de actualitate. 

Răspunde dl. primar că acel contract nu mai este în vigoare. 
Dl. consilier local Vlad Adrian întreabă cât ar costa achiziția unui contract de prestări servicii 

pentru filmarea ședințelor. 
Secretarul general spune că dacă are acceptul consiliului local se poate interesa și comunica 

membrilor consiliului costul estimativ identificat, pe oră de filmare. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că banii astfel folosiți ar fi inutili, deoarece există deja 

înregistrarea audio și video, după ședință, această înregistrare se poate transmite pe facebook, ședințele 
de consiliu local sunt publice, procesul verbal de ședință este public, este afișat. 

Dl. consilier local Dima Aurel este de acord cu cele afirmate de dl. consilier  Drăgoi. 
Dl. consilier local Vlad Adrian dorește să știe ce scrie în Regulamentul Consiliului local. Afirmă 

că transmiterea live a ședințelor este o chestiune de imagine, localitatea este totuși oraș, dânsul ține foarte 
mult la rezolvarea acestei probleme. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru consideră că oricum cetățenii nu pot interveni, chiar dacă 
ședința este transmisă live, nu este o problemă faptul că ședința se înregistrează și se transmite pe rețelele 
de socializare la un sfert de oră după încheierea ședinței. 

Dna. consilier local Andronache Viorica întreabă de ce ședința trebuie să fie transmisă în timp 
real. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian este de părere că filmarea ședințelor consiliului și transmiterea 
lor în timp real pe facebook, implică niște costuri suplimentare. 

Secretarul general precizează că trebuie să consulte regulamentul pentru a ști cum apare înscris. 
 

13. Diverse                                                                                                                                                                                                              
Dl. consilier local Vlad Adrian spune că în ședința anterioară din luna mai, s-a aprobat o hotărâre 

privind construirea unei capele pe terenul din zona târgului, urmare a acestei decizii dânsul a inițiat un 
sondaj printre cetățenii localității, din toate părțile orașului, un număr de 37 de respondenți, deoarece nu 
a avut timpul necesar pentru a intervieva un număr mai mare. 

Dl. consilier local Vlad Adrian distribuie membrilor Consiliului local chestionarul și rezultatele 
prelucrării datelor. 

Dl. consilier Vlad Adrian Continuă, cu prezentarea chestionarului, ce a conținut și întrebări legate 
de gradul de satisfacție al cetățenilor față de activitatea primarului, a viceprimarului, a consiliului local. 
Din acest sondaj a rezultat faptul că un procent de 48 % dintre cetățeni sunt nemulțumiți de activitatea 
consiliului local, un procent de 35% sunt mulțumiți de activitatea primarului, oamenii nu prea intră pe 
site-ul oficial al primăriei sau pe facebook, iar în ceea ce privește capela, 95% dintre cetățeni nu sunt de 
acord cu construcția capelei în zona târgului, dintre aceștia 75% vor să fie poziționată capela în curtea 
bisericii. 
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Dl. consilier local Meleacă Vasile spune că primăria ar putea realiza un sondaj printre cetățeni. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian consideră sondajul prezentat drept irelevant. 
Dl. consilier local Dima Aurel consideră că este bine să se facă o adunare populară pentru a auzi 

și opiniile locuitorilor. 
Dl. consilier local Vlad Adrian afirmă că acest lucru a fost solicitat și de dânsul în ședința 

anterioară. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru specifică faptul că a fost și dumnealui interpelat de către 

cetățeni, inclusiv de cei 2 preoți iar din spusele dumnealor reiese faptul că doresc construcția unei capele 
ori în curtea bisericilor, ori la cimitir. Dl. consilier Măchiță este de acord cu dl. consilier Vlad Adrian cu 
privire la construirea capelei, considerând vă este important să se analizeze propunerea privind abrogarea 
Hotărârii Consiliului local nr.47/2021, considerând că este o decizie delicată, riscul fiind acela de a pierde 
terenul, dacă Consiliul local nu face acolo o capelă și se va răzgândi. 

Secretarul general precizează că hotărârea în cauză poate fi modificată, propune ca până la 
următoarea ședință membrii consiliului local să se gândească ce al obiectiv public se poate edifica pe 
terenul din zona târgului. 

Dl. consilier local Vlad Adrian spune că fiecare membru al consiliului poate veni cu o propunere. 
Secretarul general specifică faptul că până la următoarea ședință, aceste propuneri trebuie să fie 

concretizate, pentru a se întocmi proiectul de hotărâre. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru este de părere ca la următoarea ședință dl. primar să invite 

și preoții parohi din localitate, deoarece la o ședință din mandatul trecut a fost o propunere a preotului 
paroh Paraschiv Sorinel pentru construcția unei capele în curtea bisericii Parohiei II. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile afirmă că din discuția cu preotul paroh Paraschiv a reieșit că ar 
mai fi necesară o sumă de 50.000 lei pentru construcția unei capele. 

Secretarul general afirmă că ar putea fi probleme cu distanța necesară de la ultima locuință până 
la capelă. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru consideră că avizele sunt mai ușor de obținut pentru biserică 
decât pentru autoritatea locală, reiterează propunerea ca dl. primar să invite preoții parohi la ședința de 
consiliu. 

Secretarul general precizează că dacă biserica va construi capela, investiția va fi a lor și dânșii vor 
obține și avizele necesare. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că o capelă construită de autoritatea locală ar aparține 
ambelor parohii, și este posibil ca preoții să nu vină să slujească, sau să fie construită de primărie și apoi 
cedată bisericilor, de aceea trebuie discutat. 

Dl. consilier local Vlad spune că și dumnealui a discutat cu ambii preoți. 
Dl. consilier local Meleacă Vasile trage concluzia că cetățenii nu doresc construirea capelei în 

zona târgului. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru specifică faptul că există prevăzut în Lista de investiții 

extinderea cimitirului, trebuie să fie grăbite demersurile și nimeni nu va mai putea spune nimic când la 
intrarea în cimitir se va afla capela. 

Dna. viceprimar Viorica îi spune dlui. consilier local Vlad Adrian că este un lucru bun că s-a 
realizat un sondaj, dar în momentul discuțiilor despre capelă, aproape toți membrii consiliului au fost de 
acord. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile crede că dacă ar fi spus ceva, s-ar fi interpretat că dânsul este 
împotriva construirii capelei. 
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Dna. consilier local Andronache Viorica întreabă dacă în curtea bisericii este loc pentru 
construcția capelei. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian informează că există un cetățean cu terenul vecin cu biserica, 
ce este dispus să vândă. 

Dl. consilier local Măchiță Alexandru spune că va fi greu de obținut avizele, în acest caz deoarece 
este în zona de protecție a unui monument istoric, școala veche. 

Dl. consilier local Vlad Adrian consideră că primăria poate construi o capelă de dimensiuni mai 
mici, la cimitir, destinată celorlalte culte religioase din localitate. Afirmă că preoții parohi agreează 
construcția capelei în curtea bisericii. 

Dna. consilier local Andronache Viorica este de acord cu invitația adresată preoților parohi să fie 
prezenți la ședință, pentru a fi consultați. 

Dl. consilier local Meleacă Vasile solicită ca autoritatea publică locală să înainteze o adresă către 
directorul Direcției Silvice Ialomița sau Romsilva, cu privire la atitudinea jignitoare față de dna. 
viceprimar a pădurarului din Căzănești. O altă problemă, sesizată de către dl. consilier Meleacă Vasile 
este comportamentul inadecvat pe care unii dintre cetățenii localității îl afișează față de autoritățile publice 
locale, membrii consiliului local dar și conducerea primăriei, cu atât mai mult cu cât acești cetățeni sunt 
beneficiari ai ajutorului social pe care o parte o primesc și din bugetul local. Solicită consemnarea în 
procesul verbal de ședință a cerinței dânsului privind adresa prin care dlui. director Romsilva i se aduce 
la cunoștință comportamentul pădurarului din Căzănești față de dna. viceprimar. Solicită să fie invitată  
poliția în cadrul ședinței de consiliu local, deoarece cuvintele obscene adresate autorităților locale, 
comportamentul inadecvat al unor cetățeni, nu mai poate fi tolerat.   

Dl. consilier local Vlad Adrian explică chestionarul realizat printre cetățenii localității, informează 
că din rezultatele prelucrării datelor a rezultat că oamenii nu sunt mulțumiți de realizarea trotuarelor. Ca 
proiecte de viitor, cetățenii doresc: gaze naturale, loc de joacă pentru copii, asfaltare străzi, trotuare, 
notariat. Din discuțiile cu cetățenii a rezultat și că nu este folosit trenul ca mijloc de transport. Poate este 
necesar să se facă ceva în acest sens. 

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru spune că doar cetățenii din zona gării folosesc trenul ca 
mijloc de transport. 

Dl. consilier local Vlad Adrian este de părere că trebuie făcut ceva din partea autorităților ca 
oamenii să fie atrași spre gară. 

Dl. consilier local Dima Aurel îi spune dnei. viceprimar că stațiile de autobuz sunt foarte 
frumoase, dar ar fi bine dacă s-ar pune și canapele în stațiile de autobuz 

Dna. viceprimar Andronache Viorica spune că o să monteze și canapele. 
Revine în discuție dl. consilier local Vlad Adrian cu prezentarea prelucrării datelor sondajului 

realizat în localitate și discuțiile libere pe care dânsul le-a purtat cu cetățenii, faptul că nu le place trotuarul 
construit pe str. Gării, ar dori o echipă de fotbal. Din discuțiile libere cu cetățenii a mai reieșit și faptul că 
se dorește construcția unui dispensar nou, tot în centrul localității, înființarea unei patiserii, toaletarea 
pomilor. I se adresează dlui. primar cu precizarea că nu are răspuns pentru toate solicitările din adresa 
înaintată către primărie, specificând faptul că sunt identificate peste 200 ha de teren arabil nedeclarate. 

Dl. primar răspunde că s-au început demersurile pentru clarificarea problemei terenurilor. 
Dl. primar prezintă cererea dlui. Neagu Alexandru Viorel, care solicită închirierea unui teren în 

suprafață de 2000 mp pentru cultivarea și procesarea lavandei. Specifică faptul că terenul respectiv va fi 
scos la licitație. 

Secretarul general precizează că va scos la licitație pe loturi poate mai sunt și alte solicitări. 
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Dl. consilier local Meleacă Vasile solicită mutarea indicatorului de intrare în localitate, deoarece 
menținerea acelui indicator în acel punct are ca rezultat, printre altele, îndepărtarea eventualilor investitori 
ce ar dori să realizeze o investiție pe un teren cu limita în drumul național. 

Dl. consilier local Vlad Adrian întreabă dacă sunt bani în buget pentru achiziția limitatoarelor de 
viteză. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că se lucrează la un Regulament al străzilor. 
Secretarul general spune că discuția despre limitatoare de viteză include și obținerea avizului 

autorității rutiere. Precizează că va propune organizarea unei ședințe anterioare ședinței consiliului local, 
va pune la dispoziția membrilor consiliului regulamentul, care se va aduce la cunoștință și poliției rutiere, 
deoarece atunci când se discută despre parcări, limitarea vitezei, trebuie luat avizul poliției rutiere. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica precizează, referitor la nemulțumirile cetățenilor din 
relatarea dlui. consilier Vlad Adrian, că trotuarul construit pe str. Gării este construit de drumurile 
județene și nu de autoritățile locale. 

Dl. consilier local Vlad Adrian propune transmiterea unei adrese comune. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că indicatorul de intrare în localitate ar trebui să fie 

dincolo de str. Iacomi. 
Dl. consilier local Măchiță Alexandru, dorește să știe în ce stadiu sunt demersurile pentru 

extinderea cimitirului, dar cu Planul Urbanistic General și dacă s-a semnat contractul 
Răspunde dl. primar dă informații despre cele solicitate, confirmând încheierea contractului 

pentru realizarea PUG. 
Secretarul general precizează că pentru extinderea cimitirului este necesar întocmirea cărții 

funciare pentru dig. 
Dna.Manole Anica întreabă de ce nu poate fi transmisă ședința de consiliu acum pe facebook. 
Răspunde dl. consilier Vlad Adrian că deocamdată camera de filmat nu permite. 
Dna. Manole Anica consideră că membrii mai vechi ai consiliului sunt împotriva transmiterii live 

a ședințelor consiliului local. 
Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că nu este adevărat, nu a afirmat că nu este de acord, 

costurile pe care le implică această transmitere sunt destul de mari. 
Dna. Manole Anica întrebă de ce s-a organizat ședința miercurea, când într-o ședință s-a decis 

organizarea ședințelor de consiliu în zilele de  joi. 
Dnii. consilieri răspund că ședințele se pot ține în oricare zi a săptămânii. 
Dna. Manole Anica este de părere că nu se realizează nimic nici în acest mandat, sunt plimbate 

doar niște hârtii, așa cum s-a întâmplat și în mandatele trecute. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că ziua de desfășurare a ședinței a avut în 

vedere dorința inițială a dlui. primar de a intra în concediu începând cu data de joi, 28.07.2021. 
Intervine secretarul general că într-adevăr, aceasta a fost intenția dlui. primar, dar a intervenit 

altceva și nu mai pleacă în concediu începând cu data de 28.07.2021 că începând cu data de 01.08.2021.   
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.     
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