
        ROMÂNIA 

JUDEȚUL IALOMIȚA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

 

1 

                                                   Șos.București,nr.93,tel./fax 0243 264010,0243 264 397 

                                                      Email : primaria@primariacazanestiil.ro 

            

 
 

   

      NR.6768/31.10.2022 

 

MINUTA  ședinței ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 27.10.2022 

 

        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.352/ 21.10.2022,privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești.      

    Membrii consiliului local : 

MOISE VICTOR- președinte de ședință  

ANDRONACHE RODICA VIORICA 

DIMA NICOLETA 

MOICEANU ALEXANDRU    

MIHALCEA ADRIAN                                                                                                                                                                              
DRĂGOI OCTAVIAN  
GRIGORESCU ADRIAN                                              
BĂETU ELENA 
ANGHEL DĂNUȚ 
IGNAT GEORGETA 
DIMA AUREL                                                                                       
MELEACĂ VASILE    
  VLAD ADRIAN                                        
Sunt prezenți  13 consilieri locali. 
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 27.10.2022 

 

                    ----------- 

13 0 0  

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

2.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local 

Căzănești din data de 29.09.2022 

 

                         -------------- 
13 0 0  

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

3.Proiect de hotărâre nr.81 din 
21.09.2022,privind aprobarea 
documentațiilor de urbanism,Plan 
Urbanistic Zonal și Regulament Local 
de Urbanism aferent ,în vederea 
realizării investiției„Construire  
Centrală Fotovoltaică CEF Căzănești „  
Inițiator – Primarul orașului 

                                 Căzănești 

 

Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 
 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

   2 

 

Dna.consilier local 

Băetu Elena 

Dnii.consilieri locali 

Grigorescu Adrian 

Meleacă Vasile 

4. Proiect de hotărâre nr.82/21.09. 
2022 aprobarea documentațiilor de 
urbanism,Plan Urbanistic Zonal și 
Regulament Local de Urbanism 
aferent,în vederea realizării investiției 
realizării investiției„Construire  
Centrală Electrică Fotovoltaică  22 
MWp Căzănești,împrejmuire și racord 
electric la SEN” 
 Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

 
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 

 

 

 

10 

 

 

    0 

 

 

 

    3 

     

Dna.consilier local 

Băetu Elena 

Dnii.consilieri 

Grigorescu Adrian 

Meleacă Vasile 
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5.Proiect de hotărâre nr.83 din 

05.10.2022 privind aprobarea execuției 

bugetului local de venituri și cheltuieli 

pe trim.III al anului 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 

 

 

 

 

 13 

 

 

 

     0 

 

 

 

   0 

 

 

 

 

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

6.Proiect de hotărâre nr.84 din 

19.10.2022 privind alegerea 

președintelui de ședință pentru 

Perioada noiembrie 2022-ianuarie 

2023,inclusiv 

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 
 

 

 

 

  12 

 

 

 

     0 

 

 

 

    1 

 

 

a fost ales președinte 

de ședință 

dna.consilier local 

Băetu Elena 

 

  

7. Proiect de hotărâre nr.85 din 

21.10.2022 privind implementarea 

proiectului de investiții „Înfințarea 

și dotarea centrelor de colectare prin 

aport voluntar în localitățile Căzănești, 

Andrășești,Gheorghe Lazăr,Gura 

Ialomiței,Grindu din județul Ialomița” 

în cadrul apelului de proiecte  cu titlul 

PNRR/2022/C3/S/I.1.A,Componenta 

 C3-Managementul deșeurilor, 

Investiția I.1„Dezvoltarea  

Modernizarea și completarea 

Sistemelor de management integrat al 

Deșeurilor municipal la nivel de județ 

Sau la nivel de 

commune/orașe,subinvestiția I.1.A 

Înființarea de centre de colectare prin 

aport voluntar 

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

Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 
 

 

 

 12 

 

 

    0 

 

 

   1 

 

 

Dna.consilier local 

Băetu Elena 
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Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

8. Proiect de hotărâre nr.86 din 

21.10.2022 privind darea în folosință 

gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOO 2009 a unui 

teren situat în orașul Căzănești 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

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 

 

 

 11 

 

 

    0 

 

 

    2 

 

Dna.consilier local 

Băetu Elena 

dl.consilier local 

Meleacă Vasile 

9. Proiect de hotărâre nr.87 din 

21.10.2022 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Căzănești, pentru 

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 
 

 

 

13 

      

 

    0 

     

 

    0 

 

 

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

 

 

10. Proiect de hotărâre nr.88 din 

21.10.2022 privind aprobarea 

numărului și cuantumului burselor 

școlare de care pot beneficia elevii 

Școlii Profesionale Căzănești,pentru 

anul școlar 2022-2023 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

Comisia pentru muncă și protecție social, 

învățământ,activități social –culturale,sport, 

sănătate, familie și protecția copilului, 

respectarea drepturilor cetățenilor 
 

 

 

 

 

  13 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

   0 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            Consilier relații publice, 

                                                                                                                                                 Done-Radu Mirela       


