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                                                                    Nr. 681 din 27.01.2022 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 27.01.2022 
 

       Lucrările şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului Căzăneşti sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 14.00 în sala de ședințe din incinta S.P.C.L.E.P.Căzănești,Aleea Parcului nr.4 
.Ședința este înregistrată audio și video. 
     Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dna.consilier local 
Iancu Nicoleta, președinte de ședință. 
     La ședință mai participă : dl.primar Stelian Traian ,funcționari din cadrul aparatului de 
specialitate,cetățeni. 
      Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr.26 din 20.01.2022. 
      Proiectul ordinii de zi cuprinde : 
       1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data 
de 27.01.2022 ; 
      2.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești  din data  de 
16.12.2021 ; 
       3.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data 
de 27.12.2021 
         4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din 
data de 06.01.2022 
  5.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.89 din 06.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților 
de învățământ preuniversitar din orașul Căzănești, pentru anul școlar 2022-2023  ; 
      Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 din 07.01.2022 privind modificarea poz.41 din Statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.85 din 21.11.2019,cu modificările și completările ulterioare  ; 
          Inițiator : Primarul orașului Căzănești 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 din 10.01.2022 privind aprobarea Planului de Lucrări și Acțiuni de 
Interes Local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 cu 
modificările și completările ulterioare ; 
          Inițiator : Primarul orașului Căzănești 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6 din 10.01.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a 
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică acord cadru din anul 2022; 

          Inițiator : Primarul orașului Căzănești 
  9. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 din 11.01.2022 privind actualizarea principalilor indicatori 
tehnico-economici și a devizului general la finalizarea obiectivului de investiție „Reabilitare 
sistem rutier strada Școlii Vechi-continuare,Viilor,Prunului,Cireșului,Bentului, 
Eternității,Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș 
Căzănești,județul Ialomița” ;         
         Inițiator : Primarul orașului Căzănești 
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8 din 11.01.2022 privind actualizarea cofinanțării asigurată de la 
bugetul local la finalizarea obiectivului de investiții„Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi-
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continuare,Viilor,Prunului,Cireșului,Bentului, Eternității,Pompierilor, Stadionului, Gârlei, 
Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș Căzănești,județul Ialomița” ; 
          Inițiator : Primarul  orașului Căzănești                                                                                                 
    11.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.11 din 17.01.2022 privind indexarea cu indicele de inflație al 
anului 2021 a prețurilor contractelor de superficie,a redevențelor, respectiv a chiriilor. ; 
          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
   12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.12 din 17.01.2022 privind aprobarea inventarierii la nivelul 
Unității Administrativ Teritoriale Oraș Căzănești a materiei impozabile pentru anul fiscal 2022 ; 
           Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     13.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.14 din 19.01.2022 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de 
către contribuabili persoane fizice; 
            Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
     14.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9 din 12.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada februarie- aprilie 2022 ; 
          Inițiator Primarul orașului Căzănești      
      15.Întrebări,interpelări. 
      16.DIVERSE                                                                                                                                                                                     
    Sunt prezenţi membrii consiliului local :  

      IANCU ELENA NICOLETA- preşedinte de şedință 
      ANDRONACHE VIORICA  
      DIMA NICOLETA  
       MIHALCEA ADRIAN 
      MOICEANU ALEXANDRU 
      MOISE VICTOR 
       DRĂGOI OCTAVIAN 
       GRIGORESCU ADRIAN 
       DIMA AUREL         
         MELEACĂ VASILE 
         VLAD ADRIAN 
       Sunt prezenți 11 consilieri locali. Lipsește dna.consilier local Băetu Elena și dna.consilier local 
Ignat Georgeta. Ședința  este legal constituită. Secretarul general UAT, este înlocuit de către 
dl.consilier juridic Barbu Anastase prin delegarea  atribuțiilor.    
      Președintele de ședință prezintă  ordinea de zi a ședinței.Intră în sală dna.consilier local Ignat 
Georgeta.Numărul consilierilor prezenți 12 consilieri locali. 
dl.primar informează că la Proiectul de Hotărâre nr.11 din 17.01.2022 privind indexarea cu indicele 
inflației a anului 2021 a prețurilor contractelor de superficie,a redevențelor, respectiv a chiriilor, 
există un amendament ,în sensul că s-a luat eronat în calcul rata lunară a inflației, corect era să se 
facă calculele cu rata anuală. 
dl.consilier local Meleacă Vasile anunță că nu va participa la vot pentru punctul (3) al ordinii de zi 
,respectiv„ Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din 
data de 27.12.2021” 
dl.consilier local Drăgoi Octavian anunță că nu participă la vot pentru „Proiectul de hotărâre 
privind soluționarea cererilor de anulare a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al 
orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către contribuabili persoane fizice” pentru a evita 
situația conflictului de interese. 
Cvorumul în acest caz va porni de la 11 consilier locali. 

    (1)Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificările 
intervenite.Voturi „pentru” 12 , unanimitatea consilierilor prezenți.   
 ( 2 )- Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din 
data de 16.12.2021  ;  
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Nu sunt exprimate completări sau observații din partea membrilor consiliului cu privire la procesul 
verbal supus aprobării. 
 Voturi”pentru” -12  - unanimitatea consilierilor locali prezenți 
(3) Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
27.12.2021 

  Nu sunt exprimate completări sau nelămuriri pentru procesul verbal supus aprobării. 
Voturi„pentru” – 11 voturi-dl.consilier local Meleacă Vasile nu a participat la vot. 
(4) Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 
06.01.2022 
Nu sunt înregistrate discuții cu referire la procesul verbal prezentat. 

Voturi„pentru”- 12 voturi - unanimitatea consilierilor locali prezenți 
 
 (5) PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.89 din 06.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar din orașul Căzănești, pentru anul școlar 2022-2023 ; 
Comisia de specialitate căreia i-a fost supus spre avizare proiectul de hotărâre - 
Comisia pentru muncă și protecție socială,învățământ,activități social-
culturale,sport,sănătate,familie și protecția copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 
Dna.consilier local Dima Nicoleta ,informează că nu va participa la vot pentru acest proiect de 
hotărâre,pentru a evita situația conflictului de interese. 
Nu sunt consemnate discuții, întrebări sau completări pentru acest proiect de hotărâre. 
Voturi„pentru” – 11 voturi 
( 6 ) - PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.4 din 07.01.2022 privind modificarea poz.41 din Statul de funcții 
al aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.85 din 21.11.2019,cu modificările și completările ulterioare  ; 
Comisia de  specialitate căreia i-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 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, specifică faptul că a inițiat acest proiect de 
hotărâre din necesitate,deoarece de 1 an de când a preluat funcția de viceprimar a fost preocupată 
pe lângă alte probleme și de problema salubrității . Consideră că este necesar să fie angajată o 
persoană pentru a supraveghea platforma de gunoi,să discute cu cetățenii care vin și depozitează 
deșeurile acolo, să asigure într-un fel sortarea deșeurilor, respectiv să spună cetățenilor unde să 
depoziteze deșeurile în funcție de categoria acestora. 
Dna.viceprimar , precizează că a discutat cu secretarul general al localității, soluția fiind  
transformarea postul de șofer al primăriei într-un post de muncitor.Pentru primărie există șoferi, 
completează dna.viceprimar sunt 3 șoferi la S.V.S.U. , avem șoferul de la microbuzul școlar care 
după programului elevilor poate face deplasarea acolo unde este nevoie. 
dl.primar, adaugă și faptul că mulți angajați ai primăriei au permis de conducere,deci nu este o 
problemă deplasarea în interes de serviciu a angajaților. 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, spune că are nevoie de muncitori. 
dl.consilier local Meleacă Vasile, este de părere că în conformitate cu organigrama mai pot fi 
angajate persoane. 
dl.Măchiță Alexandru,solicită permisiunea membrilor consiliului pentru a lua cuvântul,spune că 
intervenția dânsului este necesară, deoarece fiecare serviciu și compartiment din cadrul primăriei 
are un anumit specific,astfel,în Compartimentul contabilitate,dl.casier nu poate părăsi instituția 
pentru a merge să depună bani fără a fi însoțit de o persoană.Șoferul primăriei era cel care însoțea 
până acum și nu poate fi lăsată această sarcină în atribuțiile oricui, la fel și pentru ridicarea cărților 
de identitate de la Serviciul de Evidență,trebuie ca o persoană să aibă împuternicire. 
Dna.viceprimar, spune că pentru ridicarea cărților de identitate merge un angajat de la Serviciul 
de Evidență. 
dl.Măchiță Alexandru, ce se poate face dacă se întâmplă ceva cu casierul. 



 
4 

dl.consilier local Drăgoi Octavian,consideră că orice angajat care face deplasarea cu autoturismul 
primăriei poate însoți casierul, cel care a ocupat postul de șofer înainte nu avea atestat de însoțire 
valori. 
dl.Măchiță Alexandru, spune că aceste atribuții trebuie menționate în fișa postului. 
Dna.viceprimar, precizează că dl.casier este însoțit de dl.Nițiu Nicu șef S.V.S.U. 
dl.consilier local Grigorescu Adrian, întreabă cine s-a a însoțit până în acest moment casierul. 
Se supune la vot. 
Voturi „pentru” – 12 voturi-unanimitatea consilierilor prezenți   

  ( 7 ) -  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nr.5 din 10.01.2022 privind aprobarea Planului de Lucrări și 
Acțiuni de Interes Local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 cu 
modificările și completările ulterioare ;  
Comisia de specialitate căreia i-a fost supus spre avizare proiectul de hotărâre - 
Comisia pentru muncă și protecție socială,învățământ,activități social-
culturale,sport,sănătate,familie și protecția copilului,respectarea drepturilor cetățenilor 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, precizează că Planul de acțiuni și lucrări 
conține activitățile propuse pentru a fi efectuate în localitate. 

dl.primar precizează că s-au discutat activitățile în cadrul ședinței comisiei de specialitate. 
Dna.viceprimar, solicită și din partea membrilor consiliului alte propuneri de activități. 
dl.consilier local Meleacă Vasile,dorește să știe câte ore de muncă trebuie să efectueze un 
beneficiar al Legii nr.416/2001. 
Explică dna.viceprimar,faptul că depinde de numărul de persoane din familie, este un minim de 10 
de ore și maxim 40 de ore. 
dl.consilier local Meleacă Vasile , precizează că nu se poate accepta să fie plătită o persoană care 
nu este acolo pentru a efectua orele de muncă, altfel spus, cel ce apare în listă că are de efectuat 
ore de muncă, acela să vină să realizeze orele. 
Dna.viceprimar , spune că nu poate coordona 70 de oameni într-o singură zi.Consideră că 
beneficiarii de venit minim garantat chiar lucrează sub coordonarea dânsei și nici un viceprimar din 
cei care au fost la conducerea primăriei nu au desfășurat atât de multe activități cu beneficiarii de 
ajutor social. 
dl.primar ,informează că cei de la ajutorul social chiar fac multă treabă, iar dna.viceprimar este 
mereu cu ei.Cu referire la gunoiul din cimitir, este ridicat periodic dar tot timpul cetățenii aduc din 
nou deșeuri. 
dl.consilier local Meleacă Vasile, spune că este necesară angajarea unui administrator al cimitirului. 
  Voturi „pentru”- 11-  
               „împotrivă”- 0 
               „abțineri” – 1 –dl.consilier local Meleacă Vasile 
( 8 ) -  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6 din 10.01.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a 
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică acord cadru din anul 2022  ;    
Comisia de specialitate căruia i-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. 
dl.consilier local Meleacă Vasile,spune că este mereu aceeași comisie. 
Se supune la vot. 
Voturi „pentru”- 11 voturi 
           „împotrivă”- 0 voturi 
           „abțineri”- 1 – dl.consilier local Meleacă Vasile 

(9) -  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 din 11.01.2022 privind actualizarea principalilor indicatori 
tehnico-economici și a devizului general la finalizarea obiectivului de investiție „Reabilitare sistem 
rutier strada Școlii Vechi-continuare,Viilor,Prunului,Cireșului,Bentului, Eternității,Pompierilor, 
Stadionului, Gârlei, Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș Căzănești,județul Ialomița” ;         
    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre :     



 
5 

Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică,activități economico-
financiare,investiții,organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local. 
Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 
privat,patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 
online 

    dl.consilier local Vlad Adrian, specifică faptul că a solicitat și suprafața în mp.A primit informația 
de la dl.primar, dar consideră că trebuia să fie menționat în documente.Precizează că se abține de 
la vot și la acest proiect și la celălalt. 
  În acest moment intră în sală dna.consilier local Băetu Elena. 
Prezența este de 13 consilieri locali. 
Voturi „pentru” – 11 voturi 
           „împotrivă” – 0 
          „abțineri” – 2 – dnii.consilieri locali Meleacă Vasile și Vlad Adrian 
  (10) - PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.8 din 11.01.2022 privind actualizarea cofinanțării asigurată de 
la bugetul local la finalizarea obiectivului de investiții„Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi-
continuare,Viilor,Prunului,Cireșului,Bentului, Eternității,Pompierilor, Stadionului, Gârlei, 
Lalelelor,Agricultorilor și Câmpeni din oraș Căzănești,județul Ialomița”  ; 
    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. 
Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 
privat,patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 
online 

Nu sunt consemnate discuții cu referire la proiectul de hotărâre. 
Președintele de ședință,dna.consilier local Iancu Nicoleta supune la vot. 
Voturi „pentru” – 11 voturi 
           „împotrivă” – 0 
          „abțineri” – 2 – dnii.consilieri locali Meleacă Vasile și Vlad Adrian 
 (11)- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2019 a prețurilor 
contractelor de superficie,a redevențelor, respectiv a chiriilor pentru terenuri și spații aflate în 
proprietate orașului Căzănești ;  
Comisia de specialitate căruia i-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. 

  Președintele de ședință specifică faptul că proiectul de hotărâre a fost discutat în cadrul ședinței 
comisie de specialitate. 
Nu sunt discuții cu referire la proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul. 
Voturi„pentru” – 11 voturi  
Nu participă în procesul de votare dl.consilier local Meleacă Vasile și dna.consilier local Băetu 
Elena,pentru a evita situația conflictului de interese 
  (12) - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.12 din 17.01.2022 privind aprobarea inventarierii la nivelul 
Unității Administrativ Teritoriale Oraș Căzănești a materiei impozabile pentru anul fiscal 2022 ;  
Comisia de specialitate căruia i-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. 

Nu sunt înregistrate discuții cu privire la proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot. 
Voturi„pentru” – 13 voturi –unanimitate 

(13) - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.14 din 19.01.2022 privind soluționarea cererilor de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de 
către contribuabili persoane fizice 
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    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. 
Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,administrarea domeniului public și 
privat,patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător,fonduri europene,IT-comunicare 
online 
dl.primar oferă detalii  cu privire la cetățenii  care au solicitat anularea majorărilor de întârziere 

Președintele de ședință  supune la vot. 
Voturi„pentru” – 12 voturi –dl.consilier local Drăgoi Octavian nu participă la vot 
(14)PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 
2022-aprilie 2022 
Comisia de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre- 
 Comisiei pentru probleme juridice,apărarea ordinii și liniștii publice,disciplină, minorități,relații cu 
sindicatele,ONG-uri,agenți economici  
dl.consilier local Meleacă Vasile, propune pe dl.consilier Vlad Adrian 
Nu se consemnează alte propuneri. 
Se supune la vot. 
Voturi„pentru„ – 12 și o abținere – dl.consilier local Vlad Adrian. 
(15) Întrebări.Interpelări. 
dl.consilier local Vlad Adrian,expune problema lucrării de canalizare .Consideră că firmele care 
efectuează lucrările  își pasează responsabilitatea de la una la alta. 
Dna.viceprimar Andronache Viorica, menționează că a vorbit de multe ori cu cei care lucrează,a 
avut chiar și discuții în contradictoriu. 
dl.consilier local Dima Aurel, consideră că trebuie angajat în administrație un arhitect, mai ales că 
localitatea este oraș. 
dl.primar, precizează că postul a fost scos la concurs de mai multe ori ,dar nu s-a înscris nimeni. 
dl.consilier local Meleacă Vasile, este de părere că primăria trebuie reorganizată din temelii, făcută 
analiza serviciilor care sunt necesare ,să rămână, celelalte se desființează.Afirmă că a spus de 
multe ori în ședințele de consiliu acest lucru dar nu a fost luat în considerație. 
Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că ar trebui văzut și cât sunt de capabili salariații. 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, propune ca membrii consiliului să se 
întâlnească pentru a găsi soluții la problemele identificate. 

 (16) DIVERSE 
Dna.consilier local Băetu Elena, dorește să vorbească despre fostul internat.Întreabă dacă 
dnii.consilier locali știu ce sumă s-a cheltuit.Spune că trebuie ca documentele să fie cerute în 
primărie pentru a afla informațiile necesare.Consideră că nu se va înțelege nimic din buget dacă nu 
este luat și explicat pe bucățele,astfel încât atunci când se cheltuie bani să se știe pe ce se cheltuie. 
Dna.consilier local Băetu Elena, întreabă dacă s-a reparat acoperișul și s-a făcut recepția. 
dl.primar, răspunde că nu s-a făcut încă recepția. 
Dna.consilier local Băetu Elena, propune să meargă la fața locului cine dorește pentru a vedea ce 
lucrări s-au realizat. 
Dna.viceprimar și consilier local Andronache Viorica, propune ca atunci când există suspiciuni să se 
meargă acolo. 
dl.consilier local Meleacă Vasile,consideră că 180 mp s-au reparat cu o sumă de 4 miliarde. 
Dna.consilier local Băetu Elena,spune că sunt aproape 4 miliarde și consideră că suma nu este 
relevantă pentru câteva camere ,instalația electrică. 
dl.consiier local Grigorescu Adrian, întreabă ce înseamnă reparația. 
Explică dna.contabil Stroe Ana,diferența dintre investiție și reparație din punct de vedere 
contabil.Se va face evaluarea clădirilor,vin în contabilitate și se mărește valoarea. 
Dna.consilier local Băetu Elena, precizează că asta încearcă să explice,dacă era investiție ,intra cu 
valoarea de acum.S-a schimbat tot acoperișul, asta este investiție. 
dl.primar, spune că acoperișului s-a schimbat în proporție de 85%. 
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Dna.consilier local Băetu Elena, se adresează dlui.primar, întrebând dacă s-au mai cerut și alte firme, 
deoarece cu firma care face această lucrare s-au mai făcut și alte lucrări,iar dl.primar a dorit să le 
mai dea o lucrare.Enumeră lucrările care s-au executat cu firma respectivă. 
dl.consilier local Vlad Adrian, spune că a cerut și dânsul cheltuielile cu trotuarele 
dl.primar, afirmă că sunt 2 lucrări distincte, o lucrare pe proiect și alta din bugetul local. 
Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că această clădire reabilitată va fi folosită doar 5 ani. 
dl.primar ,explică faptul că după construirea noului dispensar, camerele reabilitate vor fi folosite de 
către asistenții medicali comunitari și cabinete medicale școlare.  
i-a cuvântul dl.Nițu Nicu , șef S.V.S.U.  
dl.Nițu Nicu ,șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență ,spune că a fost acuzat de multe. 
Dna.consilier local Băetu Elena, consideră că acuzațiile nu au fost personale 
Continuă dl.Nițu Nicu,precizează că are o hotărâre de consiliu local adoptată în data de 21.11.2019 
pentru reorganizarea S.V.S.U., reorganizare care implica niște investiții.Au fost întocmite 
documentele, s-au aprobat, cerințele includeau angajarea a 5 servanți și un șef SVSU cu 
contract.Spune că are aceleași atribuții chiar dacă este angajat cu contract.După organizarea 
concursului, a solicitat avizul ISU Ialomița ,aviz care s-a primit.Este de părere că nu trebuie desființat 
serviciul și nu dorește să se spună că pe timpul dânsului s-a desființat SV.S.U. și nici nu dorea să se 
pornească acest scandal. 
Dna.consilier local Băetu Elena,specifică faptul că în anul 2019 era un alt consiliu local, în altă 
componență,acum acuzațiile sunt împotriva a ceea ce s-a făcut în primărie. 
dl.Nițu Nicu, spune că se află în fața consiliului ca să știe dacă merge în continuare cu avizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.Consideră că în zilele în care a susținut concursul nu 
trebuia să-și i-a concediu pentru o oră cât a participat la concurs,afirmând că a efectuat și ore 
suplimentare când a fost nevoie și nu a solicitat nimic. 
Dna.viceprimar, răspunde, precizând că dl.Nițu pentru orele efectuate suplimentar a beneficiat 
întotdeauna de zile libere. 
Dna.consilier Băetu Elena,precizează că dl.Nițu nu poate fi în 2 locuri în același timp ,și la examen și 
la serviciu,dacă se întâmpla ceva în localitate dânsul nu putea să rezolve situația deoarece era în 
examen.Adaugă dna.consilier și faptul că fișa postului este semnată astăzi de către dl.Nițu, iar 
Dispoziția de încadrare pe post are data de 13 decembrie 2021,acest lucru constituind un abuz. 
Dl. Nițu Nicu întreabă dacă mai continuă demersurile pentru avizarea serviciului de situații de 
urgență. 
Dna.consilier local Băetu Elena, precizează că la Proiectul de hotărâre privind încadrarea șefului 
SVSU, raportul este întocmit de dl.Nițu, când legal era să fie întocmit de către șeful acestuia. 
dl.consilier local Meleacă Vasile, specifică faptul că se contestă procedura, dna.consilier local Băetu 
Elena spune că nu s-a respectat procedura. 
Dna.consilier local Băetu Elena, precizează că cei care au fost de acord cu acest proiect de hotărâre 
și cei din primărie vor suporta salariul luat de dl.Nițu Nicu. 
dl.Măchiță Alexandru, consideră că ar fi necesar să se introducă în lista de investiții și accesarea de 
fonduri europene pentru montarea de panouri fotovoltaice pentru clădirea Serviciului Public de 
Evidență a Persoanelor.Spune că a citit Nota de fundamentare pentru Serviciul de Evidență, 
evidențiază că nu sunt 4 posturi acolo, sunt 3 posturi.Atrage atenția asupra faptului că salariatul 
care a plecat din cadrul serviciului de evidență în primărie , a plecat cu unitatea de calculator care 
conține date confidențiale. 
dl.primar, răspunde că unitatea este ștearsă, nu mai conține nici un fel de informație. 
Dna.viceprimar, răspunde dlui.Măchiță Alexandru ,că s-a gândit la posibilitatea montării unor 
panouri fotovoltaice pentru clădirea SPCLPEP. 
Dna.consilier local Băetu Elena, se adresează conducerii primăriei cu întrebarea vizând organigrama 
și Regulamentul de Organizare și Funcționare,deoarece în organigramă S.V.S.U. și S.P.C.E.L.P. sunt 
în subordinea Consiliului Local Căzănești, iar în ROF aceste servicii apar în subordinea secretarului. 
dl.consilier local Meleacă Vasile ,sesizează conducerii administrației publice locale faptul că din 
primărie sunt împrăștiate în localitate anumite informații, unele chiar periculoase. 
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dl.ing.Nedu Marin,relatează cazul în care funcționarii primăriei trebuia să ofere un răspuns la o 
adresă transmisă de un Cabinet de Avocatură.Răspunsul s-a primit doar parțial .Consideră 
dl.ing.Nedu Marin că funcționarul nu se poate interpune,nu are voie. 
Dna.consilier local Băetu Elena, specifică faptul că funcționarul răspunde dacă este competent. 
dl.ing.Nedu Marin, crede că nu este vorba de competență.Acțiunea va merge în instanță. 
dl.consilier local Vlad Adrian, întreabă cine înregistrează contractele de arendă. 
Răspunde dl.consilierul juridic, că în momentul în care a plecat secretarul general, toate atribuțiile 
au ajuns la dânsul 
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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