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                         ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE DEZBATERE PUBLICĂ 

        PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

    Astăzi,14.07.2022,invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică cu tema: 

„Documentație Plan Urbanistic Zonal –Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse avizării”pentru 
construire centrală electrică fotovoltaică- CEF CĂZĂNEȘTI – inițiator CIL PV PLANT SRL. 

Evenimentul are loc în data de 21 iulie 2022, ora 10.00,în sala Casei de Cultură a orașului Căzănești,aflată 
la adresa șos.București nr.95. 

    Ordinea de zi a evenimentului: 

1.Deschiderea evenimentului – anunțarea temei și a ordinii de zi,prezentarea participanților 

2.Prezentarea succintă a temei propuse pentru dezbatere- reprezentantul inițiatorului, specialiștii care 
au participat la elaborarea temei 

3.Prezentarea verbală de către participanți a propunerilor, sugestiilor referitoare la tema dezbaterii 

4.Închiderea întâlnirii – prezentarea următoarelor etape de parcurs și a concluziilor întâlnirii 

Persoanele interesate să prezinte verbal în cadrul întâlnirii propunerilor lor , vor avea la dispoziție 10 
minute pentru prezentare.Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de email: 
primaria@primariacazanestiil.ro sau la sediul instituției Primăria Căzănești-Compartiment relații 
publice,de luni până joi între orele 8.00-16.30,vineri – 8.00-14.00 ,telefon -0243 264 010. 

   La dezbaterea publică sunt invitați să participe,în limita locurilor disponibile în sală ,toți cei interesați, 
persoane fizice și juridice,societăți comerciale,organizații ale societății civile,reprezentanți ai instituțiilor 
publice,presă. 

  Documentația aferentă temei dezbaterii poate fi consultată la sediul instituției-Primăria 
Căzănești,șos.București,nr.93,persoană de contact ,dna.Păun Rada,persoană desemnată cu informarea și 
consultarea publicului. 

Menționăm faptul că propuneri,sugestii,opinii, cu valoare de recomandare privind tema propusă 
dezbaterii se pot depune până la data de 20 iulie 2022,prin: 

Completarea formularului disponibil online,la adresa https://www.primariacazanestiil.ro/ 

 și depunerea lui la sediul Primăriei Căzănești,Compartiment relații publice /secretariat sau transmiterea 
formularului ca mesaj electronic pe adresa de email primaria@primariacazanestiil.ro  

Propunerile,sugestiile,opiniile cu valoare de recomandare,vor fi publicate pe pagina de internet la 
https://www.primariacazanestiil.ro/ Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi 
justificată în scris 

Pentru informații suplimentare ,vă stăm la dispoziție la telefon 0243 264 010, email 

primaria@primariacazanestiil.ro 
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