
 

                  JUDEȚUL IALOMIȚA 

     PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

          Nr.5942 /23.09.2022 

                                            ANUNȚ privind organizarea unei ședințe publice 

 

                În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 29 septembrie 2022, ora 14.00 , la 

sala de ședințe din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor,Aleea 

Parcului nr.3, va avea loc ședința publică a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI , cu 

următoarea ordine de zi : 

            I. Aprobarea procesului verbal nr.5180/25.08.2022 privind sinteza dezbaterilor ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 25.08.2022 

           II.Discutarea și aprobarea următoarelor: 

1.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 numărare 

a voturilor și de validare a rezultatelor votului secret; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

             Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

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

           relații cu sindicatele,ONG-uri,agenți economici și alte organizații           

    2.Proiect de hotărâre nr.51 din 27.05.2022 privind aprobarea Planului de măsuri necesare 

pentru interzicerea abandonării,aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme 

cu ierarhia deșeurilor; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

           Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

        Comisia pentru muncă și protecție socială,învățământ,activități social-

cuiturale,sport,sănătate,familie și protecția copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 

         3.Proiect de hotărâre nr.75 din 19.09.2022 privind actualizarea principalilor indicatori 

tehnico-economici și a devizului general pentru aprobarea obiectivului de investiții„ Reabilitarea 



sistemului rutier străzile: Apusului,Muzicanților,Digului,Depozitului,Intrarea Asociației,Intrarea 

Fermei,Teiului,Căldărarilor,Izlaz, Noua și Narciselor”; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

              Comisiile de specialitate cărora ie-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

             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 

           4.Proiect de hotărâre nr.76 din 20.09.2022 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de 

investiții„Reabilitarea sistemului rutier străzile : Apusului,Muzicanților,Digului,Depozitului, 

Intrarea Asociației,Intrarea Fermei,Teiului,Căldărarilor,Izlaz, Noua și Narciselor”;  

               Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

           Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

          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 

            5.Proiect de hotărâre nr.77 21.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanți ai 

Consiliului Local al orașului Căzănești în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Căzănești; 

               Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

           Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

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

           sindicatele,ONG-uri,agenți economici și alte organizații 

           6.Proiect de hotărâre nr.79 din 21.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local al orașului Căzănești în Comisia pentru evaluarea calității din cadrul Școlii 

Profesionale Căzănești; 

               Inițiator – Primarul orașului Căzănești 



                  Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre 

          Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică,activități economico- 

         financiare,investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 

        7.Proiect de hotărâre nr.79 din 21.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al orașului Căzănești,pe anul 2022 

           Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

        Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre 

        Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică,activități economico- 

         financiare,investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local,realizarea 

lucrărilor publice 

         8.Proiect de hotărâre nr.80 din 14.09.2022 pentru 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 

           Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 

          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 

              9.Întrebări.Interpelări. 

             10.Diverse. 

 

                          PRIMAR                                                                 p. SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                              AL UAT CĂZĂNEȘTI 

                     STELIAN TRAIAN                                                cons.juridic BARBU ANASTASE         

           

  


