
 

                  JUDEȚUL IALOMIȚA 

     PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

          Nr.6582 /21.10.2022 

                                            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 27 OCTOMBRIE 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.6035/29.09.2022 privind sinteza dezbaterilor ședinței 

ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 29.09.2022; 

           II.Discutarea și aprobarea următoarelor: 

           1.Proiect de hotărâre nr.81 din 21.09.2022 privind aprobarea documentațiilor de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent în vederea realizării 

investiției„Construire Centrală Fotovoltaică CEF” Căzănești ; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

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

         Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și privat, 

patrimoniu,agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare online 

           2.Proiect de hotărâre nr.82 din 21.09.2022 pentru aprobarea documentațiilor de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent în vederea realizării 

investiției„Construire Centrală Electrică Fotovoltaică 22 MWp Căzănești,județul 

Ialomița,împrejmuire și racord electric S.E.N. ; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

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

         Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și privat, 

patrimoniu,agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare online 



                3.Proiect de hotărâre nr.83 din 05.10.2022 privind aprobarea execuției bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe trimestrul III al anului 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             

           4.Proiect de hotărâre nr.84 din 19.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru 

perioada noiembrie 2022- ianuarie 2023,inclusiv; 

               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 

            5.Proiect de hotărâre nr.85 din 21.10.2022 privind implementarea  proiectului de investiții 

„Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în localitățile Căzănești, 

Andrășești ,Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiței,Grindu 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 

            Comisiile de specialitate cărora le-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 

             Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 

privat,patrimoniu,agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 

 online 

               6.Proiect de hotărâre nr.86 din 21.10.2022 privind darea în folosință gratuită către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 a unui teren situat în orașul Căzănești; 

                 Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

          Comisiile de specialitate cărora le-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 

        Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 

privat,patrimoniu,agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 

 online 

         7. Proiect de hotărâre nr.87 din 21.10.2022 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.88 din 21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului 

burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale Căzănești,pentru anul 

școlar 2022-2023 

               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 

 

              10.Întrebări.Interpelări. 

             11.Diverse. 

 

 

                          PRIMAR                                                                 p. SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                              AL UAT CĂZĂNEȘTI 

                     STELIAN TRAIAN                                                cons.juridic BARBU ANASTASE         

           

  


