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                                                                                                                  Nr.    127   din 06.01.2021 

 

PROCES  VERBAL 

privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 06.01.2021 

 

       Încheiat astăzi, 06.01.2022, în cadrul şedinţei extraordinare,  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti 

desfășurată începând cu ora 12.00 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.08 / 04.01.2022 și cuprinde 

următoarele materiale : 

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

06.01.2022; 

2. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetar al anilor precedenți; 

                     Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

      3. Proiect de hotărâre nr. 2/04.01.2022 privind utilizarea excedentului aferent anului 2021,în 

anul 2022   pentru acoperirea temporară a golului de casă; 

                  Inițiator: Primarul orașului Căzănești                                                                                                                                                                          

      Sunt prezenți toți cei 13 consilieri locali:  

       IANCU NICOLETA ELENA - 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 

      MELEACĂ VASILE             VLAD ADRIAN 

       Ședința este înregistrată.         

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

aparatului de specialitate al primarului. 

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

Ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 13 consilieri locali . 

 

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 

06.01.2022; 

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

         Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetar al anilor precedenți; 

Se menționează că s-a discutat în ședința comisiei de specialitate. 

Nu sunt înregistrate  discuții ,întrebări sau completări referitoare la cele prezentate. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 

Rezultatul votului: 13 voturi „pentru” 

 

      3. Proiect de hotărâre nr. 2/04.01.2022 privind utilizarea excedentului aferent anului 2021,în 

anul 2022   pentru acoperirea temporară a golului de casă; 

Nu se consemnează întrebări sau nelămuriri exprimate de către membrii consiliului. 

Se supune la vot. 

Rezultatul votului: 13 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                                                                       SECRETAR GENERAL U.A.T. 

      consilier local IANCU NICOLETA                                                                     OANCEA GEORGETA 

  


