
        ROMÂNIA 

JUDEȚUL IALOMIȚA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

 

1 

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

                                                      Email : primaria@primariacazanestiil.ro 

            

 
 

 

   

      NR.6115/03.10.2022 

 

MINUTA  ședinței ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 29.09.2022 

 
        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.309/ 23.09.2022,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. 
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Proiectul ordinii de zi, comisiile de specialitate care au avut spre avizare proiectele de hotărâre și rezultatul votului sunt înscrise în anexă: 

 

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 29.09.2022 

 

                    ----------- 

13 0 0  

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

2.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Căzănești din data de 25.08.2022 

 

                         -------------- 
12 0 1 dl.consilier local 

Vlad Adrian 

 

3.Proiect de hotărâre nr.74 din 
14.09.2022,privind modificarea și  
completarea Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Căzănești nr.87 din 
27.11.2020 privind alegerea Comisiei 
de numărarea a voturilor și de validare 
a votului secret 
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 
 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

   1 

 

Este ales membru al 

Comisiei de 

numărare a voturilor 

și validare a votului 

secret dl.consilier 

local Anghel Dănuț 

4. Proiect de hotărâre nr.51/27.05. 
2022pentru aprobarea Planului de 
măsuri necesare pentru interzicerea 
abandonării,aruncării necontrolate a 
deșeurilor sau gestionării neconforme 
cu ierarhia deșeurilor 
Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

Comisia pentru muncă și protecție 
social,învățământ,activități social-
culturale,sport,sănătate,familie și 
protecția copilului,protecția copilului 
respectarea drepturilor cetățenilor 

 

 

13 

 

 

    0 

 

 

 

    0 

     

 

 

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

 

5.Proiect de hotărâre nr.75 din 

19.09.2022 privind actualizarea 

Comisia pentru prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 
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principalilor indicatori tehnico-

economici și a devizului general pentru 

aprobarea obiectivului de 

investiții„Reabilitare sistem rutier 

străzile Apusului,Muzicanților, 

Digului,Depozitului,Intrarea 

Asociației,Intrarea 

Fermei,Căldărarilor,Islaz,Nouă și 

 Narciselor” 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 

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

 

 13 

 

     0 

 

   0 

 

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

6.Proiect de hotărâre nr.76 din 

20.09.2022 pentru aprobarea 

cofinanțării obiectivului de 

investiții„Reabilitare sistem rutier 

străzile Apusului,Muzicanților, 

Digului,Depozitului,Intrarea 

Asociației,Intrarea 

Fermei,Căldărarilor,Islaz,Nouă și 

 Narciselor” 

 

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 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 
 

 

 

 

  13 

 

 

 

     0 

 

 

 

    0 

 

 

 

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

 

  

7. Proiect de hotărâre nr.77 din 

21.09.2022 privind desemnarea a doi 

reprezentanți ai Consiliului Local 

Căzănești în Consiliul de Administrație 

al Școlii Profesionale Căzănești 

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 
 

 

 

 13 

 

 

    0 

 

 

   0 

Au fost desemnați din 

partea Consiliului 

Local Căzănești,dnii. 

consilieri locali 

Drăgoi Octavian și 

Grigorescu Adrian 

8. Proiect de hotărâre nr.78 din 

21.09.2022 privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local 

Comisia pentru prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 

 

 

 13 

 

 

    0 

 

 

    0 

Dl.consilier local 

Anghel Dănuț 
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Căzănești în Comisia pentu evaluarea 

calității din cadrul Școlii Profesionale 

Căzănești.  

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 
 

9. Proiect de hotărâre nr.79 din 

21.09.2022 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.80 din 

14.09.2022 privind aprobarea 

documentațiilor întocmite în etapa I 

„Notă conceptuală” și „Temă de  

Proiectare” pentru obiectivul de 

investiții „Extindere sistem de 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 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 
 

 

 

 

 

  13 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

   0 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                           Consilier relații publice, 

                                                                                                                                                 Done-Radu Mirela       


