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  PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE 

       Nr.  7052 /14.11.2022 

MINUTA  ședinței extraordinare a CONSILIULUI LOCAL 

CĂZĂNEȘTI din data de 09.11.2022 

 
        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.388/ 07.11.2022,privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local Căzănești.      

    Membrii consiliului local : 

BĂETU ELENA- președinte de ședință  

ANDRONACHE RODICA VIORICA 

DIMA NICOLETA 

MOICEANU ALEXANDRU     

MOISE VICTOR 
MIHALCEA ADRIAN                                                                                                                                                                              
DRĂGOI OCTAVIAN                                              
GRIGORESCU ADRIAN  
IGNAT GEORGETA 
ANGHEL DĂNUȚ 
DIMA AUREL                                                                                       
MELEACĂ VASILE  
VLAD ADRIAN                                                          
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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: 

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 09.11.2022 

 

                    ----------- 

13 0 0  

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

2.Proiect de hotărâre nr.89 din 07.11.2022, 
privind implementarea  proiectului de 

investiții „Înființarea și dotarea centrelor de 

colectare prin aport voluntar în localitățile 

Căzănești, Andrășești ,Gheorghe Lazăr, Gura 

Ialomiței din județul Ialomița”în cadrul 

apelului de proiecte cu titlul 

PNRR/2022/C3/S/I.I.A. Componenta C3-

Managementul deșeurilor,investiția 

11„Dezvoltarea,modernizarea și completarea 

sistemelor de management integral al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau 

nivel de orașe/comune” subinvestiția I1 A 

Înființarea de centre de colectare prin aport 

voluntar din Planul Național de Redresare și 

Reziliență ( PNRR) 
Inițiator – Primarul orașului 

                                 Căzănești 

Comisia 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 ; 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

   0 

 

 

 

 

 

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

3. Proiect de hotărâre nr.90/07.11.2022 
privind darea în folosință gratuită către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOO 2009 a unui teren situat în orașul 

Căzănești 

 

Comisia probleme juridice,apărarea 
ordinii și liniștii publice,disciplină, 

minorități,relații cu sindicatele,ONG 

 

 

13 

 

 

    0 

 

 

 

    0 

     

 

 

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

 



3 

                                                 Șos.București,nr.93,tel/fax 0243/264 010, 0243 264 397 

                                                        Email – primaria@primariacazanestiil.ro 

Inițiator - Primarul orașului Căzănești -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 ; 

 

 

 

 
                                                                                                          Consilier relații publice 

                                                                                                                               Done-Radu Mirela 


