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      NR. 7467 /28.11.2022 

 

MINUTA  ședinței ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 24.11.2022 

 

        Şedinţa s-a desfăşurat în sala de ședințe din clădirea S.P.C.L.E.P.Căzănești , Aleea Parcului, nr.3 începând cu ora 14.00 conform 

Dispoziţiei nr.431/ 17.11.2022,privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești.      

    Membrii consiliului local : 

BĂETU ELENA- președinte de ședință  

ANDRONACHE RODICA VIORICA 

MOICEANU ALEXANDRU    

MIHALCEA ADRIAN   
MOISE VICTOR                                                                                                                                                                            
DRĂGOI OCTAVIAN  
GRIGORESCU ADRIAN                                              
ANGHEL DĂNUȚ 
IGNAT GEORGETA 
DIMA AUREL                                                                                       
MELEACĂ VASILE 
                                          
Sunt prezenți  11 consilieri locali.Lipsește dna.consilier local Dima Nicoleta și dl.consilier local Vlad Adrian. 
Ședința este înregistrată audio/video. 
Proiectul ordinii de zi, comisiile de specialitate care au avut spre avizare proiectele de hotărâre și rezultatul votului sunt înscrise în anexă: 
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Anexă 

Materialele înscrise 

în proiectul ordinii de zi 

Comisia de specialitate       Rezultatul votului observații 

pentru împotrivă abțineri 

1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local Căzănești 
din data de 24.11.2022 

 

                    ----------- 

11 0 0  

-------------------- 

2.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local 

Căzănești convocat de îndată din data 

de 27.10.2022 

 

                         -------------- 
11 0 0  

------------------------- 

3.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Căzănești convocat de îndată în 

data de 09.11.2022 

 

                          ------------- 
11 0 0  

----------------------- 

4.Proiect de hotărâre nr.92 din 
14.11.2022,privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli,pe anul 2022  
Inițiator – Primarul orașului 

                                 Căzănești 

 

Comisia pentru prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

   0 

 

 

 

------------------------- 

 

5. Proiect de hotărâre nr.93/17.11. 
2022 aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici,pentru obiectivul 
de investiție „Extindere iluminat 
public” 
 
 Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

Comisia pentru prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 

 

 

11 

 

 

    0 

 

 

 

    0 

     

 

 

-------------------------- 
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înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 

 

6.Proiect de hotărâre nr.94 din 

17.11.2022 privind aprobarea tipului 

de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor din cadrul 

Școlii Profesionale Căzănești,în anul 

școlar 2022-2023 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

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 

 

 

 

     0 

 

 

 

   0 

dl.consilier local 

Meleacă Vasile nu a 

participat la vot 

6.Proiect de hotărâre nr.95 din 

17.11.2022 privind constituirea 

comisiei de evaluare a ofertelor în 

vederea atribuirii contractului de 

prestări servicii,din anul 2022, din 

cadrul Programului-pilot de acordare a 

pachetului alimentar ce se va acorda 

preșcolarilor și elevilor Școlii 

Profesionale Căzănești,în anul școlar 

2022-2023 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 
  

Comisia pentru prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 

 

Comisia pentru muncă și protecție socială, 

învățământ,activități social –culturale,sport, 

sănătate, familie și protecția copilului, 

respectarea drepturilor cetățenilor 
 

 

 

 

  9 

 

 

 

     0 

 

 

 

    2 

 

 

 Dnii.consilieri locali 

Moiceanu Alexandru 

Moise Victor 

7. Proiect de hotărâre nr.96 din 

23.11.2022 privind împuternicirea 

domnului/doamnei________________ 

reprezentant legal al UAT Oraș 

Căzănești să voteze în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară„ECOO 2009”  

documentele necesare în vederea 

Comisia pentru probleme juridice, 
 apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități,relații cu sindicatele 
ONG-uri, agenți economici și alte 
organizații 
 

 

 

 

 11 

 

 

    0 

 

 

   0 
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implementării proiectului „Extindere 

colectare separată a deșeurilor 

municipale”  

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

8. Proiect de hotărâre nr.97 din 

23.11.2022 privind împuternicirea 

Domnului/doamnei_______________ 

reprezentant legal al  UATO Căzănești 

să voteze în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOO 2009” 

documentele necesare în vederea 

implementării proiectului„Investiții 

prevăzute prin PJGD-Stație de sortare 

pentru deșeurile reciclabile colectate 

separate,Stație de tratare mecano- 

biologică(TMB),Stație compostare 

închisă pentru biodeșeuri colectate 

separate,reabilitarea stației de sortare 

Țăndărei,modernizare stații de 

transfer(Fetești,Urziceni)construire 

stații noi de transfer 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

Comisia pentru probleme juridice, 
 apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități,relații cu sindicatele 
ONG-uri, agenți economici și alte 
organizații 

 

 

 11 

 

 

    0 

 

 

    0 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            Consilier relații publice, 

                                                                                                                                                 Done-Radu Mirela       


