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                                                                                                                    Nr.  7641   din 27.12.2021 

 

PROCES  VERBAL 

privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 27.12.2021 

 

       Încheiat astăzi, 27.12.2021, în cadrul şedinţei extraordinare,  a Consiliului Local al oraşului 

Căzăneşti desfășurată începând cu ora 10.30 în sala de ședințe din clădirea S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea 

Parcului nr.4 

     Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale, conform Dispoziției nr.428/23.12.2021 

privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local Căzănești : 

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

27.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 99 din 23.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 

                    Inițiator: Primarul orașului Căzănești

 3. Proiect de hotărâre nr. 98 din 21.12.2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3, 

alin. (1) din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/28.07.2021 privind aprobarea aplicării Cap. II 

din Ordonanța de urgență nr. 69/2020,cu modificările și completările ulterioare și a procedurii de 

acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate 

bugetului local la 31 martie 2020, inclusiv; 

                  Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                                                                                          

      Sunt prezenți 11 consilieri locali:  

       IANCU NICOLETA ELENA - preşedinte de şedinţă       VLAD ADRIAN 

      ANDRONACHE RODICA VIORICA             DIMA AUREL 

      DIMA NICOLETA       BĂETU ELENA 

      MOICEANU ALEXANDRU       GRIGORESCU ADRIAN 

       MOISE VICTOR       DRĂGOI OCTAVIAN      

       IGNAT GEORGETA 

       Lipsesc dnii. consilieri Mihalcea Ionel Adrian și Meleacă Vasile. 

      Ședința nu este înregistrată.         

 La ședință mai participă ,Primarul orașului Căzănești, dl.Stelian Traian, funcționari din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. În locul secretarului general participă la ședință, prin delegare 

de atrbuții dl. consilier juridic Barbu Anastase. 

ROMÂNIA 
                           JUDETUL IALOMITA                          

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primaria@primariacazanestiil.ro  
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   1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 

27.12.2021; 

Preşedintele de şedinţă, dna.consilier local Iancu Nicoleta declară deschise lucrările şedinţei. 

Ședința este legal constituită, fiind prezenți  11 consilieri locali. 

Președintele de ședință comunică faptul că există un amendament nr. 1 din 24.12.2021 cu privire 

la Proiectul de hotărâre nr. 99/23.12.2021 

Se supune la vot amendamentul. 

Se aprobă cu 11 voturi „pentru” 

Președintele de ședință prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi . 

Se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 99 din 23.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2021; 

Dna. Stroe Ana, șef Birou C.S.I.T.L. precizează că prin adresa transmisă de Ministerul Finanțelor s-

a alocat UAT Căzănești o sumă de 1 milion de lei la care s-au adăugat încă 4800 lei din sponsorizări. La 

venituri din donații și sponsorizări în total este o sumă de 23 700 lei. Suma de 1 milion de lei se transferă 

de la Secțiunea de funcționare la Secțiunea de dezvoltare, iar suma de 4800 se transferă la cultură pentru 

cadourile copiilor din anul 2021 și pe parcursul anului 2022, la organizarea diverselor activități, crescând 

veniturile cu această sumă, cresc și cheltuielile. 

Dl. consilier local Vlad Adrian menționează că sunt localități în județ care nu au primit nici o sumă, 

ceea ce ar trebui subliniat, consideră dânsul, este că localitatea Căzănești a primit o sumă așa de mare 

datorită statului de oraș.  

Dna. viceprimar Andronache Viorica, specifică faptul că au fost și alte situații în care localitatea 

Căzănești nu a primit nici o sumă. 

Dl. primar informează că sunt localități în județ cărora li s-au mai alocat sume mici prin contribuția 

Consiliului Județean Ialomița. 

Se supune la vot. 

Se aprobă cu 11 voturi „pentru” 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 98 din 21.12.2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3, alin. 

(1) din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/28.07.2021 privind aprobarea aplicării Cap. II din 

Ordonanța de urgență nr. 69/2020,cu modificările și completările ulterioare și a procedurii de 

acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate 

bugetului local la 31 martie 2020, inclusiv; 

Dna. Stroe Ana, șef Birou C.S.I.T.L., precizează că termenul pentru anularea majorărilor de 

întârziere era 31 ianuarie 2022, prin această ordonanța s-a prelungit până la 30 iunie 2022. 

Dl. consilier local Vlad Adrian consideră că foarte importantă este comunicarea acestei 

oportunități de plată către cetățenii care vor să beneficieze. 

Dna. contabil Stroe Ana, afirmă că se vor completa înștiințările care se transmit în ianuarie 2022 

către cetățeni cu o notificare de informare privind posibilitatea anulării majorărilor de întârziere, pentru 

contribuabilii care se înscriu în această categorie. 
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Nu sunt înregistrate  discuții, întrebări sau completări referitoare la cele prezentate. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

 

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 IANCU ELENA NICOLETA                                                         BARBU ANASTASE 

  


