
 

                  JUDEȚUL IALOMIȚA 

     PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

          Nr. 4665 /29.07.2022 

 

                                            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 IULIE 2022, ora 15.00 , 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 : 

            1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești 

din data de 29.07.2022; 

           2.Proiect de hotărâre nr.67 din 28.07.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.80 din 24.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Căzănești 

în mandatul 2020-2024; 

              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 

           3.Proiect de hotărâre nr.62 din 05.07.2022 pentru aprobarea contului de execuție a 

bugetului local al orașului Căzănești, pe trimestrul II al anului 2022; 

              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 



           4.Proiect de hotărâre nr.66 din 26.07.2022 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 

           5.Proiect de hotărâre nr.64 din 14.07.2022 pentru aprobarea Documentației de avizare a 

Lucrărilor de Intervenții(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul 

de investiție „Reabilitare Stadion și Club sportiv”; 

               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 

            6.Proiect de hotărâre nr.63 din 13.07.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public 

în domeniul privat al orașului Căzănești a Clubului Sportiv având numărul cadastral 21934-C1 și 

desființarea acestuia; 

                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 

               7.Proiect de hotărâre nr.65 din 15.07.2022 privind încetarea prin acordul părților a 

contractului de închiriere nr.15 din 05.12.2016 încheiat cu S.C.Carmi Tehnodent SRL; 

                 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 

              8.Proiect de hotărâre nr.68 din 29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada august-octombrie 2022; 

                 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     

              9.Întrebări.Interpelări. 

             10.Diverse. 
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