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                                                                                                              Nr.   1183   din 17.02.2022 

 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 17.02.2022 
 

       Încheiat astăzi, 17.02.2022, în cadrul şedinţei extraordinare,  a Consiliului Local al oraşului 
Căzăneşti desfășurată începând cu ora 14.00 în sala de ședință 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.  62 / 15 .02.2022.  
     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale : 

     1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
17.02.2022; 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 din 17.02.2022  privind aprobarea rectificării bugetului local,pe anul 
2022 ; 
            Inițiator:Primarul orașului Căzănești  
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16 DIN 17.02.2022,privind utilizarea excedentului aferent anului 
2021,în anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
            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 
(2) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 din 17.02.2022  privind aprobarea rectificării bugetului local,pe anul 
2022 ; 
Comisia de specialitate căreia i-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 
Președintele de ședință,dl.consilier local Vlad Adrian prezintă proiectul de hotărâre,astfel, după 
rectificare veniturile totale sunt în sumă de 7 339 500, iar cheltuielile în sumă de  12 542 500. 
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Dna.Stroe Ana , șef Birou CSITL, adaugă ,se vor mări veniturile cu 327 000 lei, sumă aprobată prin 
Hotărârea de Guvern nr.185 /10.02.2022, destinată asigurării pachetului alimentar pentru elevi,iar 
pe cheltuieli, suma va merge la asistență socială, pentru învățământ. 
Supune la vot. 
Voturi „pentru” – 12 voturi-unanimitatea membrilor consiliului prezenți 
 ( 3 ) – PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.16/17.02.2022 utilizarea excedentului aferent anului 2021,în anul 
2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ; 
Comisia de specialitate căreia i-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 
Se menționează faptul că proiectul de hotărâre s-a discutat în ședința comisiilor de specialitate. 
Explică dna.Stroe Ana,șef Birou CSITL, așa cum a fost aprobată Lista de investiții prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.13 din 07.02.2022,  cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 5 511 000 
,din care din excedentul bugetar 5 211 000, iar 300 000, vin de la ADI Ialomița, diferența de bani care 
se primește pentru buldoexcavator. 
Nu sunt consemnate întrebări, nelămuriri sau completări. 
Supune la vot. 
Voturi „pentru” – 12 voturi-unanimitatea membrilor consiliului prezenți 
 
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.     
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