
JUDETUL IALOMITA
oRA$UL CAZANE$Tr

-PRIMAR-
DrsPozrTrE

privind convocarea in qedin{i ordinari
a Consiliului Local al ora;ului Ciz5negti

Primarul oraqului CEzineqti, judelul Ialomi{a,
in temeiul art.l33 alin.( 1) , art.l34 alin.(1) lit. a) qi alin. (5), art.l96 alin.(1) lit. b) Ei

art. 599 din Ordonanla de urgenli a Guvemului nr.5712019 privind Codul Administrativ,
cu modific6rile si completirile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. JOI 31 MARTIE 2022 ora 14,00 se convoacd in qedinld ordinard Consiliul
Local al oragului cdzdneqti cu participarea fizicd a consilierilor locali. $edin{a igi va

desfEqura lucrdrile la sala de gedinle din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de

Eviden!6 a Persoanelor, Aleea Parcului rn. 3, cu urmf,toarele materiale inscrise pe proiectul

ordinii de zi:
1. Aprobarea ordinii de zi a ;edinlei ordinare a consiliului Local al oraqului

Cdzineqti din data de31.03.2022;
2, Aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului

Cdzdnegti din data de28.02.2022;
3. Proiect de hotirdre nr. 27 din 16.03.2022 privind transmiterea dreptului de

concesiune asupra terenului in suprafala de 1178 mp (din acte) 1171 mp (din misuritori)
numir cadastra\ 23164 previzut in contractul nr. 1549 din 10.07.2000, cu modificirile
ulterioare;

Ini{iator: Primarul ora;ului Cdzdne qti

Comisia de specialitate cdreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotdrdre:

Comisia pentu probleme juridice, apdrarea ordinii ;i lini;tii publice, disciplind,

minoritdli, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici Si alte organizalii
4. Proiect de hot6rAre nr. 28 din 16.03.2022 privind aprobarea numirului de asistenli

personali. pentru anul 2022:
Iniliator: Primarul ora;ului Cdzdne ;ti
Comisia de specialitate cireia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotirdre:

Comisia pentru muncd qi proteclie sociald, invdldmafi, activitdli social-culturale,

sport, sdndtate, familie Ei proteclia copilului
5. Proiect de hotirire w.29 din 17.03.2022 pentru revocarea HotdrArii Consiliului

Local nr. 17 dir 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al

ora;ului Cdzine;ti in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului

p.ni* o.up..a funcliei vacante de director al $colii Profesionale cbz5ne;ti, sesiunea

ian:uaie-apribe 2022;
Iniliator: Primarul orasului C dzdne qti

Comisia de specialitate careia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotirAre:

Comisia pentru probleme juridice, apdrarea ordinii si lini;tii publice, disciplind,

minoritdli, relalii cu sindicatele, oNG-uri, agenli economici ;i alte organizalii
6. Proiect de hotirdre nr. 30 din 18.03.2022 privind atestarea apartenenlei la

domeniul public al ora;ului Cdzlnegti a Drumului Stradal DS 41211;

Iniliator: Primarul orasului Cdzdneqti

Comisia de specialitate clreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotirare:

Comisia pentru amenaj area teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public

qi privai, patrimoniu, agriculturd ;i proteclia mediului inconjurdtor, fonduri
europene, IT - comunicare online




	Dispozitia de convocare
	Pages from Dispozitia de convocare

