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                                                                                                              Nr.    941   din 07.02.2022 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 07.02.2022 
 

       Încheiat astăzi, 07.02.2022, în cadrul şedinţei extraordinare,  a Consiliului Local al oraşului 
Căzăneşti desfășurată începând cu ora 13.00 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.  58 / 02 .02.2022.  
     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale : 

     1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
07.02.2022; 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 14.01.2022  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al orașului Căzănești,pe anul 2022 ; 
            Inițiator:Primarul orașului Căzănești 
     Sunt prezenţi membrii Consiliului Local :  
       VLAD ADRIAN - preşedinte de şedinţă       
      ANDRONACHE RODICA VIORICA                                                           DRĂGOI OCTAVIAN 
      DIMA NICOLETA                                                                                        GRIGORESCU ADRIAN 
      MOICEANU ALEXANDRU                                                                         BĂETU ELENA 
       MOISE VICTOR                                                                                          IGNAT GEORGETA 
     MIHALCEA IONEL ADRIAN                                                                       DIMA AUREL       
Sunt prezență 12 consilier locali.Lipsește dl.consilier local Meleacă Vasile 
Ședința este înregistrată.         
La ședință mai participă ,Primarul orașului Căzănești,dl.Stelian Traian, funcționari din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului . 
   Preşedintele de şedinţă ,dl.consilier local Vlad Adrian ,declară deschise lucrările şedinţei.Ședința 
este legal constituită . 
 ( 1 ) - Președintele de ședință prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi . 
          Se aprobă cu 12 voturi „pentru”- unanimitate membrilor consiliului prezenți 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, dorește să precizeze că la ședința ordinară a 
Consiliului Local Căzănești din data de 27 ianuarie 2022 nu a fost respectat Regulamentul de 
Organizarea și Funcționare al Consiliului Local Căzănești,conform căruia cetățeanul are dreptul să 
intervină în cadrul ședinței la punctul „Diverse”.Dl.Măchiță Alexandru este un simplu cetățean și nu 
avea dreptul să intervină la dezbaterea proiectului de hotărâre.Cu alți cetățeni nu s-a întâmplat așa 
ceva, adaugă dna.viceprimar și dă exemplul dnei.Manole Anica, dl.ing.Nedu Marin,care deși 
prezenți la multe ședințe ale consiliului local nu au intervenit pe parcursul dezbaterii proiectelor de 
hotărâre . 
 ( 2 ) – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Căzănești,pe anul 2022 ; 
Comisiile de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare proiectul de hotărâre- 
Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică,activități economico-
financiare,investiții,organizarea și funcționarea serviciilor publice de interes local,realizarea 
lucrărilor publice 
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Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 
privat,patrimoniu,agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 
online 
Se menționează faptul că proiectul de hotărâre s-a discutat în ședința comisiilor de specialitate. 
Membrii consiliului doresc aprobarea bugetului pe capitole. 
Prezintă proiectul de buget ,președintele de ședință, dl.consilier Vlad Adrian. 
dl.consilier Vlad Adrian,precizează că, la partea de venituri, bugetul general este în sumă de 
7.004.500 lei. 
Se supune la vot. 
Voturi „pentru” – 12 voturi , unanimitatea consilierilor prezenți 
Pentru partea de cheltuieli suma este de 12. 215.500 lei. 
Voturi„pentru” – 12 voturi 
Continuă dl.consilier local Vlad Adrian, pentru secțiunea de funcționare, se propune suma de 
6.704.500 lei, la partea de venituri și suma de 6.704.500 la partea de cheltuieli. 
Voturi„pentru” – 12 voturi- unanimitatea consilierilor prezenți 
Pentru secțiunea de dezvoltare, suma este de 300 000 lei la componenta venituri și suma de 
5.511.000 lei la cheltuieli. 
Voturi„pentru” – 12 voturi- unanimitatea consilierilor prezenți 
Se aprobă Lista de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget. 
Voturi„pentru” – 12 voturi- unanimitatea consilierilor prezenți 
Președintele de ședință supune la vot Nota de fundamentare, inclusiv amendamentul. 
Nu se consemnează întrebări sau completări. 
Voturi„pentru” -12  
Președintele de ședință supune la vot PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al orașului Căzănești,pe anul 2022 
Se aprobă cu 12 voturi„pentru”-unanimitatea consilierilor prezenți. 
Dna.consilier local Băetu Elena se adresează dlui.primar cu întrebarea vizând termenul din 
dispoziția de delegare de atribuții a secretarului general . 
Răspunde dl.primar, că delegarea de atribuții are ca termen perioada până la care este suspendarea 
din funcția publică pentru secretarul general. 
Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că trebuie modificat și salariul. 
dl.consilier local Vlad Adrian, sesizează conducerea primăriei cu privire la problema câinilor 
comunitari , al căror număr mare pune în pericol siguranța cetățenilor. 
Dna.consilier local Băetu Elena, este de acord cu afirmațiile dlui.consilier Vlad Adrian, specificând 
și faptul că în centrul localității se adună un număr mare de câini comunitari. 
 
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 VLAD ADRIAN                                                    cons.jur.BARBU ANASTASE  
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