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SECRETAR GENERAL UAT 

NR.5180/25.08.2022 

                 PROCES  VERBAL 

                  privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 25.08.2022 

 

       Încheiat astăzi, 25.08.2022, în cadrul şedinţei extraordinare,  a Consiliului Local al oraşului 

Căzăneşti convocată de îndată începând cu ora 14.00 în sala de ședințe din incinta Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Căzănești, Aleea Parcului nr.4. 

     Proiectul ordinii de zi este cuprins în  Dispoziţia de convocare nr.273 / 23.08.2022.  

     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale : 

    1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

25.08.2022; 

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

30.06.2022 

    3.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din 

data de 29.07.2022 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52/10.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind 

circulația,parcarea și staționarea vehiculelor pe drumurile de interes local aflate în domeniul 

public al orașului Căzănești; 

              Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

      Comisiile de specialitate cărora ie-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 prognoză și programe de dezvoltare economică,activități economico- 
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         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; 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.69 din 22.08.2022 pentru aprobarea Programului unitar de acțiune 

de combatere a vectorilor,pentru perioada august 2022-iulie 2023 pentru activitatea de 

dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Căzănești; 

              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;      

    Comisia pentru muncă și protecție socială,învățământ,activități socila-

cuiturale,sport,sănătate,familie și protecția copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70 din 26.07.2022 din 22.08.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.55 din 30.06.2022 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 ie-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 probleme juridice,apărarea ordinii și liniștii publice,disciplină,minorități,relații cu 
    sindicatele,ONG-uri,agenți economici și alte organizații 
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7.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 71 din 22.08.2022 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru activitatea proprie la nivelul Primăriei orașului Căzănești; 

               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 probleme juridice,apărarea ordinii și liniștii publice,disciplină,minorități,relații cu 
sindicatele,ONG-uri,agenți economici și alte organizații 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 22.08.2022 privind aprobarea documentațiilor întocmite în 

etapa I „Notă conceptuală” și „Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiție „Sistem de 

semnalizare rutieră-indicatoare rutiere în orașul Căzănești”; 

               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 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;      

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.08.2022 privind modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.85/21.11.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Căzănești,cu modificările și completările ulterioare; 

                 Inițiator – Primarul orașului Căzănești 

  Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 
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  Comisia pentru probleme juridice,apărarea ordinii și liniștii publice,disciplină,minorități, 

  relații cu sindicatele,ONG-uri,agenți economici și alte organizații 

10.Întrebări.Interpelări 

11.DIVERSE 

     Sunt prezenţi membrii Consiliului Local :  

        MOISE VICTOR - preşedinte de şedinţă                                               BĂETU ELENA 

      ANDRONACHE RODICA VIORICA                                                           DRĂGOI OCTAVIAN 

      DIMA NICOLETA                                                                                        MELEACĂ VASILE 

      MOICEANU ALEXANDRU                                                                          IGNAT GEORGETA 

      DIMA AUREL                                                                                            GRIGORESCU ADRIAN 

      MIHALCEA IONEL ADRIAN                                                                                    

      ANGHEL DĂNUȚ 

Ședința este înregistrată.         

La ședință mai participă ,Primarul orașului Căzănești,dl.Stelian Traian,dl.Chiriță Nicolae 

consilierul personal al primarului,funcționari din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.În locul secretarului general,participă la ședință prin delegare de atribuții,dl.Barbu 

Anastase,consilier juridic. 

   Preşedintele de şedinţă ,dl.consilier local Moise Victor ,declară deschise lucrările 

şedinţei.Ședința este legal constituită , fiind prezenți  12 consilieri locali .Lipsește dl.consilier 

Vlad Adrian 

 ( 1 ) - Președintele de ședință prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi . 

          Se aprobă cu 12 voturi „pentru”- unanimitatea consilierilor prezenți 

dl.consilier local Drăgoi Octavian menționează că nu va participa la vot la punctul(6) Proiect de 

hotărâre nr.70 din 26.07.2022 din 22.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.55 din 30.06.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria orașului Căzănești; 
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 ,dl.consilier precizând că nu a participat la vot nici la ședința din 30.06.2022 pentru adoptarea 

hotărârii nr.55din 30.06.2022. 

Se specifică faptul  că cvorumul va fi în acest caz de 11 consilieri locali. 

(2) Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

30.06.2022 

Intervine dna.consilier local și viceprimar Andronache Viorica,precizând că în cadrul ședinței din 

data de 30 iunie 2022, dânsa a solicitat și s-a consemnat în procesul verbal, ca funcționarii ce 

întocmesc rapoartele de specialitate să participe la ședința de consiliu pentru a explica 

conținutul acestora și a răspunde la eventualele întrebări ale membrilor consiliului.Prezintă 

fragmentul din procesul verbal al ședinței unde s-a consemnat propunerea dânsei.Dorește să 

știe de ce nu s-a transmis Nota de serviciu respectivă către funcționari. 

dl.primar,informează că dna.Păun Rada,consilier achiziții publice este în concediu,iar dna.Nițu 

Rodica,referent achiziții efectuează recepția la calculator și astăzi poate se desemnează și 

câștigătorul licitației. 

Dna.consilier local Băetu Elena, întreabă dacă au fost anunțate în scris. 

dl.primar răspunde că a transmis verbal solicitarea dnei.viceprimar. 

dl.consilier local Meleacă Vasile, este de acord cu cele susținute de către 

dna.viceprimar,consideră că este necesar ca funcționarii să participe în cadrul ședinței pentru a 

oferi lămuriri la documentele ce însoțesc proiectele de hotărâre. 

Președintele de ședință supune la vot. 

Voturi„pentru” – 11  

           „împotrivă” – 0 

           „abțineri” – 1 ,dl.consilier local Anghel Dănuț  

(3) Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Căzănești,convocată de îndată în data de 29.07.2022. 

Dna.consilier local Băetu Elena,precizează că atât dânsa,cât și dl.consilier local Anghel Dănuț au 

solicitat un deviz de cheltuieli legat de lucrările care au loc pentru Proiectul de hotărâre înscris 
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la punctul (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” 

Menționează dna.consilier că nu a primit documentul solicitat. 

Precizează dl.primar că devizul se află în primărie și va fi adus imediat. 

Se supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței din 29.07.2022. 

Voturi „pentru”-12 – unanimitatea consilierilor prezenți 

 ( 4 ) – PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. nr.52/10.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului local 

privind circulația,parcarea și staționarea vehiculelor pe drumurile de interes local aflate în 

domeniul public al orașului Căzănești; 

dl.consilier local Anghel Dănuț, dorește să știe dacă,având în vedere restricțiile impuse de 

această hotărâre,există și variante pentru șoferii de camioane,se pot oferi locuri de 

parcare.Specifică dl.consilier, dacă se interzice,autoritatea locală ar trebui să vină cu soluții. 

dl.primar, precizează că firma angajatoare trebuie să asigure alternative pentru șoferii 

proprii,conform acestui Regulament ei nu au voie să intre pe stradă cu camionul. 

dl.consilier local Anghel Dănuț, spune că șoferul ar putea avea parcarea la domiciliul lui, a cerut 

aviz de la primărie pentru parcare? 

Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica,specifică faptul că în condițiile montării 

indicatoarelor,nu are voie să intre pe stradă. 

dl.primar,dă exemplul unui caz, în care un șofer și-a parcat mașina pe stradă aproape de 

locuința sa, noaptea mașina i-a fost spartă,în acest caz primăria nu are obligația de a asigura 

paza camionului.Informează că există intenția realizării unei parcări pentru camioane la intrarea 

în localitate,dar implică niște costuri,respectiv, construirea unei împrejmuiri,montarea 

camerelor de supraveghere,supot de piatră,utilități,iar această parcare trebuie plătită. 

dl.consilier local Drăgoi Octavian, este de părere că nu este normal și nici moral să suporte 

cetățeanul din Căzănești cheltuiala cu parcarea pentru societățile comerciale. 
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dl.consilier local Drăgoi Octavian, spune că societatea care deține camionul poate să aibă sediul 

la Slobozia,iar șoferul să locuiască la Căzănești,este înțelegere cu patronul, șoferul vine și 

doarme la el acasă,parchează în fața curții pentru că îi dă voie și primăria și poliția. 

dl.consilier local Meleacă Vasile,adaugă că șoferul are asigurat undeva un loc de 

parcare,asigurat de firmă. 

dna.consilier local Băetu Elena, consideră că dacă se realizează o parcare de către 

primărie,societățile comerciale ar putea să închirieze un loc de parcare sau mai multe. 

Sunt discuții între membrii consiliului privind amenajarea unei parcări contra cost.  

dl.consilier local Meleacă Vasile, precizează că realizarea unei parcări de către autoritatea locală 

ar fi un lucru benefic pentru localitate,pe de-o parte ar fi protejat asfaltului străzilor pe de altă 

parte s-ar aduce și niște sume la bugetul local prin închirierea locurilor de parcare.  

Adaugă dna.consilier local Băetu Elena, că ar asigura și 2,3 locuri de muncă. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 12 voturi„pentru”-unanimitatea consilierilor prezenți. 

(5) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 din 22.08.2022 pentru aprobarea Programului unitar de 

acțiune de combatere a vectorilor,pentru perioada august 2022-iulie 2023 pentru activitatea de 

dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Căzănești; 

Nu sunt consemnate întrebări . 

Supune la vot 

Voturi „pentru” – 12 voturi- unanimitatea consilierilor prezenți 

(6) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 70 din 26.07.2022 din 22.08.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.55 din 30.06.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria 

orașului Căzănești; 

Dna.consilier local Băetu Elena,se adresează dnei.contabil Stroe Ana, cu întrebarea vizând 

diminuarea coeficientului de 3,60 
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Răspunde dna,Stroe Ana,șef Birou C.S.I.T.L., precizând că indemnizația de hrană se acordă doar 

dacă angajatul este la serviciu. 

Dna.consilier local Băetu Elena, spune că putea fi lăsată indemnizația la cât era normal și se 

diminuează salariul. 

Dna.Stroe Ana, specifică faptul că în acest fel se diminuează salariul. 

Dna.consilier local Băetu Elena, întreabă despre sporuri. 

Dna.contabil Stroe Ana, precizează că nu poate renunța la viza CFP deoarece sunt deschideri de 

credite.A diminuat salariul de încadrare. 

Dna.consilier local Băetu Elena,când eu am spus la ședința trecută  

Dna.contabil specifică faptul că nu a luat în considerare indemnizația de hrană,pe total lună 

Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că nu poate aproba acest proiect de hotărâre până nu 

vede un stat de plată pe luna august, cu coeficientul,cu sporurile.Menționează că a depus o 

solicitare în acest sens la secretariatul primăriei. 

dl.Chiriță Nicolae,consilierul personal al primarului solicită permisiunea de a 

interveni,precizează că rezultă foarte clar din referatul de aprobare al primarului.Norma de 

hrană este obligatorie potrivit legii, nu se poate nici mări ,nici diminua,pentru CFP la fel,în acest 

caz trebuie umblat la salariu și coeficientul de ierarhizare se înmulțește cu salariul minim 

dna.consilier local Băetu Elena,precizează că nu a fost de acord nici cu mărirea salariilor,se știe 

ce  obiecții a avut și le menține în continuare. 

dl.consilier local Anghel Dănuț ,consideră că ar trebui să se analizeze dacă mai este necesară 

menținerea funcției de șef de birou pentru Biroul Contabilitate/Salarizare.Întreabă dacă este 

este obligatoriu ca primăria să aibă șef de birou la 7 angajați sau 6. 

reia dl.consilier local Anghel Dănuț,întreabă dacă se mai justifică acum menținerea unui șef de 

birou,în condițiile în care ne uităm bine ce se întâmplă la nivel planetar , lumea este în criză, țări 

ca Franța, Germania,iau măsuri, la noi nu se ia nici o măsură,se măresc salariile peste tot.Insistă 

să primeacă un răspuns privind menținerea funcției de șef de birou și dacă da , de ce? Ce 
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argumente sunt,iar dacă nu, de ce?Dă exemplul Primăriei comunei Ciochina, care mai are 

arondate 2 sate și un singur funcționar îndeplinește toate atribuțiile. 

dl.primar menționează că această structură a fost aprobată în consiliul local,dânsul nu poate fi 

tras la răspundere. 

dl.consilier local Anghel Dănuț, întreabă dacă mai este necesară. 

Dna.Stroe Ana,șef Birou CSITL, se adresează dlui.consilier local Anghel Dănuț,cu invitația de a 

verifica activitatea biroului,care au fost rezultatele înainte și care sunt acum . 

dl.consilier Anghel Dănuț,consideră că nu are ce să verifice, bugetarii stau pe spatele celor din 

sistemul privat.Se adresează conducerii primăriei cu solicitarea de a analiza situația menținerii 

structurii biroului C.S.I.T.L.,respectiv 7 funcționari plus șeful de birou. 

dl.consilier local Dima Aurel, întreabă ce înseamnă sintagma „familie ocupațională” 

răspunde dna.contabil și dl consilier juridic. 

Se supune la vot.Cvorumul pleacă de la 11 consilieri locali. 

Voturi„pentru” – 9 voturi  

           „împotrivă”- 1 – dna.consilier local Băetu Elena 

            „abțineri”- 1 – dl.consilier local Anghel Dănuț 

dl.consilier local Drăgoi Octavian nu participă la vot.  

(7) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. nr. 71 din 22.08.2022 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru activitatea proprie la nivelul Primăriei orașului Căzănești; 

dl.consilier local Meleacă Vasile, susține că ar trebui ca primăria să-și facă o rezervă de 

carburant,deoarece odată cu venirea iernii se va mări consumul . 

dl.primar, explică faptul că există un mecanism de compensare,chiar dacă la iarna va fi un 

consum mai mare, vara, copii nu sunt la școală,microbuzul nu consumă , se consumă mai puțin 

carburant. 

Voturi „pentru” – 12 voturi-unanimitatea consilierilor prezenți 



        ROMÂNIA  

JUDEȚUL IALOMIȚA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 

  

10 

 

 (8) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 din 22.08.2022 privind aprobarea documentațiilor întocmite 

în etapa I „Notă conceptuală” și „Tema de proiectare” pentru obiectivul de investiție „Sistem de 

semnalizare rutieră-indicatoare rutiere în orașul Căzănești„ 

Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, precizează că de aceea era necesară 

prezența funcționarului care a întocmit raportul compartimentului,să explice ,de exemplu, de 

ce nu se poate realiza sensul unic la blocuri, aleile nu figurează ca alei, figurează ca 

șos.București. Dânsa dorea să pună o întrebare în legătură cu această problemă .Se adresează 

funcționarului care întocmește procesul verbal,insistând asupra necesității de a fi transmisă 

funcționarilor o Notă de serviciu pentru asigurarea prezenței acestora în ședința de consiliu 

local. 

dl.consilier local Meleacă Vasile , întreabă dacă acele alei sunt alei pietonale ? 

răspunde dna.viceprimar, nu figurează ca alei,figurează ca șos.București. 

Sunt discuții între membrii consiliului cu privire la această problemă și posibilitatea realizării 

cărții funciare în zonă. 

dl.primar, spune că a venit domnul cu care avem contract, a făcut măsurătorile pentru cartea 

funciară și avem neclarități cu acele garaje.Informează că în zona blocuri s-a iscat un scandal, 

dar ,afirmă dl.primar că o să dea mai multe detalii la punctul DIVERSE. 

dl.primar, informează consiliul local cu privire la construcțiile ilegale din zona blocuri. 

dl.consilier local Meleacă Vasile, spune că la blocuri ,în afară de magaziile de lemne, înainte nu 

era nimic,acum peste tot sunt construcții. 

dl.primar,precizează că în aceea zonă,toată lumea a construit ilegal.Nimeni nu a făcut până 

acum sesizare.Informează despre sesizarea primită de la ISU Ialomița, în care un cetățean din 

zona blocuri a reclamat că din cauza unei construcții ilegale i s-a restricționat accesul către 

cealaltă scară.Dl.primar, oferă detalii în legătură cu cazul prezentat, precizează că a fost la fața 

locului, proprietarul declară că a cumpărat imobilul cu modificările respective.Într-un final s-a 

rezolvat problema, s-a comunicat răspuns către ISU cu poze de la locul respectiv.Au modificat și 

modul de alimentare cu apă și scurgerea,nu o mai au la comun. 
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dl.consilier local Moiceanu Alexandru, spune că în aceea zonă o să fie problemă cu 

canalizarea,nu o să aibă decât baia și de la bucătării apa menajeră o să se ducă în curte. 

Voturi„pentru” – 12 voturi –unanimitatea consilierilor prezenți 

(9) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.08.2022 privind modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.85/21.11.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Căzănești,cu modificările și completările ulterioare; 

Dna.consilier local Băetu Elena, relatează faptul că nu a putut să participe,să fie prezentă la 

examenul de promovare susținut de 4 funcționari publici, dânsa ar fi dorit ,dar a primit răspuns 

din partea primăriei că nu are voie.Precizează că la concursul de recrutare,desfășurat cu o 

săptămână înainte a fost prezentă, deoarece președinta comisiei de concurs,dna.Păun Rada ,pe 

răspunderea dânsei,i-a dat voie să fie prezentă în sală pe durata susținerii probelor. 

dl.consilier juridic Barbu Anastase,specifică faptul că s-a cerut un punct de vedere al Instituției 

Prefectului în legătură cu solicitarea dânsei,iar din adresa primită a rezultat că nimeni nu are 

voie să fie în sala unde se susține un examen, cu excepția candidaților și a comisiei de examen. 

Dna.consilier local Băetu Elena, spune că legea prevede că după ce se dau subiectele nu mai are 

voie să intre nimeni în sală.O să aducă articolul de lege la ședința următoare. 

dl.consilier juridic, consideră că dna.consilier Băetu Elena scoate din context prevederile,legea 

nu face referire la o altă persoană din exterior . 

dna.consilier local Băetu Elena,dorește să știe dacă funcționarii promovați au primit și alte 

atribuții în fișa postului. 

dl.cons.juridic , precizează că s-au modificat fișele de post,au fost adăugate noi atribuții 

dna.consilier local Băetu Elena , precizează că nu poate fi convinsă de acest lucru, atâta timp cât 

dânsa a solicitat raport de activitate pentru fiecare angajat și nu l-a primit. 

Intervine dna.Stroe Ana șef Birou C.S.I.T.L., apecifică faptul că după aprobarea hotărârii de 

consiliu, se va proceda la actualizarea fișelor de post pentru funcționarii promovați. 

Dna.consilier local Băetu Elena ,consideră că primăria face din toate acțiunile , un mister. 
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dl.consilier local Meleacă Vasile,spune că este mister și la salarii,la sporuri și la fișele de 

post.Dânsul a susținut de când a devenit consilier că salariații trebuie să fie puși în 

valoare,cetățenii trebuie să fie mulțumiți când pleacă din primărie că au rezolvat problemele 

pentru care au venit. 

dl.primar, întreabă dacă dl.consilier local a fost la primărie cu o problemă și nu a fost mulțumit . 

răspunde dl.consilier Meleacă Vasile , că da, a fost la primărie , ca persoană și nu se declară 

mulțumit de modul în care funcționarii i-au rezolvat problemele.Consideră că este necesar să 

existe transparență totală în ceea ce privește cuantumul salariului pentru angajații primăriei, să 

nu lase loc la speculații din partea cetățenilor.Precizează că a adus în discuție aceste aspecte în 

sens pozitiv,deoarece nu are nimic cu nici un salariat din primărie. 

Dna.Stroe Ana, specifică faptul că este afișată și pe site și la avizier grila de salarizare, nu este 

voie să fie precizate cu nume și prenume, dar salariile sunt publice prin mijloacele prevăzute de 

lege. 

Voturi„pentru” – 11 voturi 

          „abțineri„ – 0 

          „împotrivă„ -1-dna.consilier local Băetu Elena 

(10)Întrebări.Interpelări. 

dl.consilier local Dima Aurel, supune atenției conducerii primăriei rugămintea unei cetățene în 

vârstă din localitate, de a se monta canapele în stațiile de autobuz. 

Răspunde dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, precizează că aceste canapele 

sunt în lucru, au fost montate cele de la stația de lângă dl.Nedu Marin ,deoarece încep copii 

școala.Sunt foarte multe probleme ,dar o să încerce în scurt timp să rezolve și problema 

băncilor din stația de autobuz,pentru că cetățățenii au perfectă dreptate. 

dl.consilier juridic,Barbu Anastase, comunică membrilor consiliului că s-a primit o adresă din 

partea Instituției Prefectului cu referire la obligativitatea legală a membrilor consiliului local de 

a depune anual un Raport de activitate. 
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(11) DIVERSE 

a.dl.primar, reia informarea privind situația de la blocuri, spune că au venit 2 angajați ai ISU 

Ialomița, dacă nu erau sesizările privind situația de acolo ei nu veneau ,s-a mers la fața locului,a 

fost notificat proprietarul ca în termen de o lună de zile să degajeze calea de acces,proprietarul 

a degajat construcția ilegală,nu s-au dat amenzi, s-a întocmit doar o Notă de constatare și o 

întâmpinare către ISU. 

Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că atunci când proprietarul a cumpărat imobilul,și-a 

asumat și modificările pentru că a văzut cartea funciară ,dar i-au convenit modificările. 

dl.consilier local Meleacă Vasile, solicită detalii cu privire la situație. 

Explică dl.primar,enumerând modificările pe care proprietarii apartamentelor le-au realizat în 

blocurile respective. 

Sunt discuții între membrii consiliului cu privire la situația de la blocuri. 

- dl.consilier local Dima Aurel, face referire la problema câinilor prezenți peste tot în 

localitate,specifică faptul că în ședința din 30 iunie,dl.vicepreședinte al Consiliului 

Județean Ialomița a spus că la nivel de consiliu județean se va încerca rezolvarea 

problemei. 

Dna.viceprimar,consideră că oamenii au dreptate ,dânsa a întocmit un referat către dl.primar, a 

existat un contract cu o firmă care ridica câinii,dar nu a fost legal,deoarece firma nu putea să 

dovedească ce se întâmpla mai departe cu câinii luați.A fost și situația de la blocuri unde 

oamenii au ascuns câinii în garaje spunând că sunt ai lor. 

b.o altă informare comunicată de dl.primar,plângerea administrativă prealabilă transmisă de 

Parohia Căzănești cu privire la cimitirul ,care potrivit adresei aparține bisericii.Se solicită 

revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr.18 /30.08.1999 ,poziția 17, în termen de 30 de 

zile.Se face referire la modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

localității.Sunt anexate ca documente – certificatul de înregistrare fiscală a Parohiei,inventarul 

bunurilor ce aparțin Parohiei Căzănești,lista de inventar nr.5 a terenurilor aflate în proprietatea 
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parohiei din anul 1969 și răspunsul UAT din care rezultă că cimitirul parohial se află în domeniul 

public.Dl.primar prezintă în întregime documentul transmis din partea Parohiei Căzănești. 

Se face precizarea că această adresă este transmisă către toate autoritățile administrative. 

dl.consilier local Anghel Dănuț,solicită emiterea unor puncte de vedere în legătură cu cele 

prezentate. 

dl.primar, spune că dânsul a adus la cunoștința membrilor consiliului,consiliul să formuleze un 

punct de vedere și dânsul să fie mandatat să dea un răspuns.Precizează că în cimitir sunt 

probleme, locurile de veci repartizate cetățenilor și se pare achitate de aceștia ,cetățenii nu au 

primit nici un fel de chitanță.A ieșit cartea funciară la dig,se întocmește documentația pentru 

terenul dintre cimitir și dig se face un plan de amplasament.Pentru str.Gârlii familiile au 1000 

mp concesionați dar s-au întins mult mai mult.Vrem să facem planul parcelar cu o 

firmă,începem documentația pentru extinderea cimitirului. 

 dl.consilier local Anghel Dănuț, amintește că în anii trecuți preotul Adrian, a considerat că 

cimitirul este al autorităților locale.Este de părere că preluarea cimitirelor este dorită de BOR. 

dl.primar, specifică faptul că la ședința unde s-a propus construirea de către primărie a unei 

capele mortuare pe terenul preluat de la APIA, preoții parohi prezenți în ședință au susținut că 

nu vor sluji  dacă nu aparține capela bisericii. 

dl.consilier local Anghel Dănuț susține necesitatea construirii unei capele. 

dl.primar amintește discuțiile ce au avut loc pentru construirea capelei de către primărie pe 

terenul preluat de la APIA. 

dl.Nedu Marin, spune că preoții trebuie să aibă o motivație,întreținerea cimitirului costă.Cu 

capela,afirmă că va susține acest demers.Este de interes public.Primăria nu are timp să întrețină 

capela,cum nu întreține cimitirul. 

dl.primar,consideră că cimitirul este destul de bine îngrijit, se ridică periodic cantități mari de 

gunoi, dar sunt și oameni care nu respectă curățenia. 

dl.consilier local Meleacă Vasile, consideră că cimitirul nu poate fi întreținut de biserică, cu greu 

își permite primăria. 
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Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, este de părere că cimitirul nu poate fi 

întreținut fără un regulament, un administrator,cineva care să se ocupe. 

c.dl.primar prezintă solicitarea adresată consiliului local de către dna.Stanciu Constanța,cu o 

solicitare de verificare în arhivă a documentului ce a fost trimis către Comisia Județeană de 

Stabilire a Dreptului de Proprietate pentru clarificarea proprietății unei suprafețe de 844 mp. 

aparținând defunctului său tată,Badea Nicolae,suprafață care apare pe același titlu de 

proprietate cu terenul extravilan.Petiționara susține că această suprafață de 844mp, tatăl său a 

dobândit-o de la fostul C.A.P. și nu este moștenire de la bunica sa. 

dl.primar afirmă că o să verifice ,pentru a identifica ce documente se pot găsi. 

Dna.consilier local Băetu Elena,precizează că dânsa știe despre ce este vorba, și poate să 

explice. 

dl.primar, prezintă întreaga petiție. 

dl.consilier local Dima Aurel, este de părere ca doamna Stanciu Constanța să meargă la Oficiul 

de Cadastru pentru a lua fișa de punere în posesie. 

Sunt discuții între membrii consiliului privind solicitarea prezentată. 

dl.primar, informează că în perioada 26.08.-30.08.2022, dânsul se va afla în concediul de 

odihnă. 

Președintele de ședință constată că nu mai sunt probleme de discutat și declară închise lucrările 

ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  

 

 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                       

consilier local MOISE VICTOR                                                         cons.jur. BARBU ANASTASE 

  


