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           ROMÂNIA                              
   JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primaria@primariacazanestiil.ro ; www.primariacazanestiil.ro 

===================================================================================================== 

 

Nr.  1444/28.02.2022 

MINUTA  ședinței ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 28.02.2022 

 
        Şedinţa s-a desfăşurat în sala de ședințe din clădirea S.P.C.L.E.P.Căzănești , Aleea Parcului, nr.4 începând cu ora 15.00 conform 

Dispoziţiei nr.75/ 22.02.2022,privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești.      

    Membrii consiliului local : 

VLAD ADRIAN- președinte de ședință  

ANDRONACHE RODICA VIORICA 

DIMA NICOLETA 

MOICEANU ALEXANDRU     

MOISE VICTOR 
MIHALCEA ADRIAN                                                                                                                                                                              
DRĂGOI OCTAVIAN                                              
GRIGORESCU ADRIAN  
BĂETU ELENA 
IANCU ELENA NICOLETA 
IGNAT GEORGETA 
DIMA AUREL                                                                                       
                                                                
Sunt prezenți  12 consilieri locali.Lipsește dl.consilier local Meleacă Vasile.  
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 28.02.2022 

 

                    ----------- 

12 0 0  

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

2.Aprobarea procesului verbal al 
ședinței ordinare a Consiliului Local 
Căzănești din data de 27.01.2022 

 

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

11 0 1 Dna.consilier local 

Băetu Elena 

3.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Căzănești din data de 07.02.2022 

 

 

 

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

 

 

12 

 

 

   0 

 

 

    0 

 

 

 

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

4. Aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Căzănești din data de 17.02.2022 

 

 

 

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

 

 

12 

 

 

     0 

 

 

    0 

 

 

 

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

5.Proiect de hotărâre nr.3 din 
06.01.2022,pentru aprobarea 
„Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Orașului Căzănești,pentru perioada 
2021-2030” 
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 

12 0 0  
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6. Proiect de hotărâre nr.18/21.02. 
2022privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al 
Orașului Căzănești în comisia de 
evaluare a probei de interviu din 
cadrul Concursului pentru ocuparea 
Funcției vacante de director al 
Școlii Profesionale Căzănești,sesiunea 
Ianuarie-aprilie 2022 
Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

 

Comisia pentru muncă și protecție 

social,învățământ,activități social-

culturale,sport,sănătate,familie și protecția 

copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 

- S-a desfășurat 

procedura votului 

secret 
6 voturi „pentru” dl.consilier 

local Grigorescu Adrian 

desemnat membru în Comisia 

pentru evaluarea interviului 

11 voturi „pentru„ dna.consilier 

și viceprimar Andronache 

 Viorica desemnată membru 

supleant 

     

-dna.consilier local 

Dima Nicoleta 

nu a participat la 

vot pentru a Evita 

situația conflictului 

de interese 

7.Proiect de  hotărâre nr.22/ 
22.02.2022 privind aprobarea 
numărului și a cuantumului burselor 
școlare de care pot beneficia elevii din 
cadrul Școlii Profesionale 
Căzănești,pentru semestrul II al anului 
Școlar 2021-2022 
Inițiator –Primarul orașului Căzănești 

 

Comisia pentru muncă și protecție 

social,învățământ,activități social-

culturale,sport,sănătate,familie și protecția 

copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 

11 0 0  
dna.consilier local 

Dima Nicoleta 

nu a participat la 

vot pentru a evita 

situația conflictului 

de interese 

8.Proiect de hotărâre nr.20/ 
21.02.2022 privind încetarea prin 
acordul părților a contractului de 
închiriere nr.3 din 05.03.2014 
Încheiat cu PFA Dinu Ploieșteanu 
Gheorghe 
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 0  

 
 

9.Proiect de hotărâre nr.19/21.02.2022 

privind aprobarea documentației 

întocmite în etapa I „Tema de 

proiectare” în vederea eliborării 

Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție la obiectivul 

 de investiție „Reabilitare Stadion și 

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 

12 0 0  
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Club Sportiv 

Inițiator –Primarul orașului Căzănești 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 

10.Proiect de hotărâre nr.21 din 

22.02.2022 privind soluționarea 

cererilor de anulare a majorărilor de 

întârziere datorate bugetului local al  

Orașului Căzănești la data de 31.03. 

2020 de către dna.Vasilache 

Eugenia 

 

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 dl.consilier 

local Drăgoi 

Octavian nu a  

participat la vot 

pentru a evita 

situația conflictului 

de interese 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Consilier relații publice 

                                                                                                              Done-Radu Mirela 


