
     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. LUNI 28 FEBRUARIE 2022 ora 15,00 se convoacă în ședință ordinară 
Consiliul Local al orașului Căzănești. Ședința își va desfășura lucrările la sala de ședințe 
din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului 
nr. 4, 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 28.02.2022; 

2.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului 
Căzănești din data de 27.01.2022; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
orașului Căzănești din data de 07.02.2022; 

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
orașului Căzănești  convocat în data de 17.02.2022; 

5. Proiect de hotărâre nr. 3 din 06.01.2022 privind aprobarea „Strategiei de 
Dezvoltare Locală a orașului Căzănești, pentru perioada 2021-2030”; 

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 

6. Proiect de hotărâre nr. 18 din 21.02.2022 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Școlii Profesionale 
Căzănești, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

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-culturale, 

sport, sănătate, familie și protecția copilului 
7. Proiect de hotărâre nr. 22 din 22.02.2022  privind aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale 
Căzănești, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

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-culturale, 
sport, sănătate, familie și protecția copilului 



8. Proiect de hotărâre nr. 20 din 21.02.2022 privind încetarea prin acordul părților a 
contractului de închiriere nr. 3 din 05.03.2014 încheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe; 

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. Proiect de hotărâre nr. 19 din 21.02.2022 privind aprobarea documentației 
întocmite în etapa I „Tema de proiectare”  în vederea în vederea elaborării Documentației 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție la obiectivul de investiție „Reabilitare Stadion și 
Club Sportiv”; 

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 

10. Proiect de hotărâre nr. 21 din 22.02.2022 privind soluționarea cererii de anulare 
a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 
31.03.2020 de către dna. Vasilache Eugenia; 

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. Întrebări, interpelări 
12. 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 transmite 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. 75              

Emisă la Căzănești                                                      
Astăzi, 22.02.2022 
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