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      NR.5227/29.08.2022 

 

MINUTA  ședinței extraordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 25.08.2022 

 
        Şedinţa s-a desfăşurat în sala de ședințe din clădirea S.P.C.L.E.P.Căzănești , Aleea Parcului, nr.4 începând cu ora 14.00 conform 

Dispoziţiei nr.273/ 23.08.2022,privind convocarea de îndată în ședință extraordinară 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                                                           
Sunt prezenți  12 consilieri locali.Lipsește dl.consilier 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 
extraordinare a Consiliului Local 
Căzănești din data de 25.08.2022 

 

                    ----------- 

12 0 0  

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

2.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local 

Căzănești din data de 30.06.2022 

 

                         -------------- 
11 0 1 dl.consilier locsl 

Anghel Dănuț 

3.Aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului 

Local Căzănești din data de 29.07.2022 

 

                          ------------ 
12 0 0  

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

4.Proiect de hotărâre nr.52 din 
10.06.2022,pentru aprobarea 
Regulamentului local privind 
circulația,parcarea și staționarea 
vehiculelor pe drumurile de interes 
public local aflate în domeniul public al 
orașului 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 
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 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

   0 

 

 

 

 

 

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

5. Proiect de hotărâre nr.69/22.08. 
2022pentru aprobarea Programului 
unitar de acțiune de combatere a 
vectorilor,pentru perioada august 
2022-iulie 2023 pentru activitatea de 
dezinsecție,dezinfecție și deratizare în 
orașul 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 
Comisia pentru amenajarea 
teritoriului,urbanism,administrarea 
domeniului public și privat,patrimoniu, 
agricultură și protecția mediului 
înconjurător,fonduri europene,IT-
comunicare online 
Comisia pentru muncă și protecție 
social,învățământ,activități social-
culturale,sport,sănătate,familie și 
protecția copilului,protecția copilului 
respectarea drepturilor cetățenilor 

 

 

12 

 

 

    0 

 

 

 

    0 

     

 

 

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

 

6.Proiect de hotărâre nr.70 din 

22.08.2022 pentru modificarea H.C.L. 

nr.55 din 30.06.2022 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din 

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 probleme juridice, 

 

 

 

 9 

 

 

 

     1 

 

 

 

   1 

Împotrivă-

dna.consilier local 

Băetu Elena 

Abțineri-dl.consilier 

local Anghel Dănuț 



        ROMÂNIA 

JUDEȚUL IALOMIȚA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

 

4 

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

                                                      Email : primaria@primariacazanestiil.ro 

cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație” din Primăria orașului 

Căzănești 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești 

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

-dl.consilier local 

Drăgoi Octavian nu 

participă la vot pentru 

a evita situația 

conflictului de 

interese 

 

7.Proiect de hotărâre nr.71 din 

22.08.2022 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru 

activitatea proprie la nivelul Primăriei 

orașului Căzănești 

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

 

 

 

  12 

 

 

 

     0 

 

 

 

    0 

 

 

 

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

 

  

8. Proiect de hotărâre nr.72 din 

23.08.2022 privind aprobarea 

documentațiilor întocmite în etapa I 

„Nota conceptuală” și „Tema de 

proiectare” pentru obiectivul de 

investiție„Semnalizare rutieră-

indicatoare rutiere 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 prognoză și programe de 

dezvoltare economică ,activități economico-

financiare,investiții,organizare și funcționare 

a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 
Comisia pentru probleme juridice, 
 apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități,relații cu sindicatele 

 

 

 12 

 

 

    0 

 

 

   0 

 

 

----------------------- 
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ONG-uri, agenți economici și alte 
organizații 
 

9. Proiect de hotărâre nr.73 din 

23.08.2022 privind modificarea 

Anexei nr.1 din H.C.L/ 

nr.85/21.11.2019 privind aprobarea 

Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului orașului 

Căzănești cu modificările și 

completările ulterioare 

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 

 

 

    1 

 

 

    0 

Dna.consilier local 

Băetu Elena 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            Consilier relații publice, 

                                                                                                                                                 Done-Radu Mirela       


