
     JUDEŢUL IALOMIŢA 
     ORAŞUL CĂZĂNEŞTI 

   - P R I M A R -       
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea în ședință ordinară 

a Consiliului Local al orașului Căzănești 
 

 Primarul orașului Căzănești, județul Ialomița, 
 În temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit. a) și alin. (5), art.196 alin.(1) lit. b) și 
art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art. 1. JOI 30 IUNIE 2022 ora 14,00 se convoacă în ședință ordinară Consiliul 
Local al orașului Căzănești cu participarea fizică a consilierilor locali. Ședința își va 
desfășura lucrările la sala de ședințe din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr. 3, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul 
ordinii de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 30.06.2022; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 26.05.2022; 

3. Proiect de hotărâre nr. 56 din 23.06.2022 privind încetarea prin reziliere a 
contractelor de prestări servicii de salubrizare încheiate cu S.C. Selectiv Deșeuri 2010 
S.R.L Grivița; 

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  
4. Proiect de hotărâre nr. 57 din 23.06.2022 privind aprobarea Contractului de 

delegare, prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor 
municipale  în județul Ialomița; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise 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 probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații  
5. Proiect de hotărâre nr. 58 din 24.06.2022  privind mandatarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, de a exercita dreptul de delegare a gestiunii 
Serviciului de Salubrizare; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise 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 probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații  
 
 



6. Proiect de hotărâre nr. 59 din 24.06.2022 privind aprobarea taxelor speciale de 
salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și a tarifelor practicate de către 
operatorul serviciului de salubrizare pe raza teritorială a orașului Căzănești; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise 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 probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații  
Comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, 
sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor 
7. Proiect de hotărâre nr. 55 din 23.06.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
„Administrație” din Primăria orașului Căzănești; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise 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 probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații  
8. Proiect de hotărâre nr. 60 din 24.06.2022 privind reactualizarea principalilor 

indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare Sală de Sport”; 

Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise 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. Proiect de hotărâre nr. 53 din 15.06.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul 

public al oraşului Căzăneşti a Digului local de apărare împotriva inundațiilor – tronson 1; 
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 
10. Proiect de hotărâre nr. 61 din 24.06.2022 privind soluționarea cererii de anulare a 

majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 
31.03.2020 de către dl. Neagu Constantin; 

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 
11. Proiect de hotărâre nr. 54 din 16.06.2022 cu privire la încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei Iancu Elena Nicoleta şi la vacantarea locului de 
consilier local; 

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  
12. Întrebări, interpelări 
14. Diverse. 

Art. 2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție. 

Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit electronic iar la 
solicitarea consilierilor locali, se înmânează acestora în mapă de ședință pe semnătură. 

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale prin intermediul Compartimentului Relații Publice și Secretariat  
potrivit prevederilor art. 135 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
          PRIMAR,                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                     Secretar general al U.A.T 
             STELIAN TRAIAN                                         OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr. 180        

Emisă la Căzănești                                                      
Astăzi, 24.06.2022 
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