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                                                                                                                                        Nr.  1431  din 28.02.2022 

PROCES  VERBAL 
privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a  

Consiliului Local Căzănești din 28.02.2022 
 

       Lucrările ședinței ordinare  a Consiliului Local al orașului Căzănești sunt publice și se desfășoară 
începând cu ora 15.00 în sala de ședințe din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea Parcului nr. 3 .Ședința 
este înregistrată audio și video. 
     Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești sunt deschise de dl. consilier local Vlad Adrian, 
președinte de ședință. 
     La ședință mai participă: dl. primar Stelian Traian, funcționari din cadrul aparatului de specialitate. 
      Proiectul ordinii de zi este cuprins în Dispoziția de convocare nr. 75 din 22.02.2022. 
      Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte: 
        1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data 
de 28.02.2022; 
       2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data  de 
27.01.2022; 
        3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data 
de 07.02.2022; 
         4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data 
de 17.02.2022; 
    5. Proiect de hotărâre nr. 3 din 06.01.2021 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locală 
a orașului Căzănești, pentru perioada 2021-2030”; 
               Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

6. Proiect de hotărâre nr. 18 din 21.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 
ocuparea funcției vacante  de director al Școlii Profesionale Căzănești, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 
                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

7. Proiect de hotărâre nr. 22 din 22.02.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului 
burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale Căzănești, pentru semestrul 
II al anului școlar 2021-2022;          Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

8. Proiect de hotărâre nr. 20 din 21.02.2022 privind încetarea prin acordul părților a 
contractului de închiriere nr. 3 din 05.03.2014 încheiat cu PFA Dinu Ploieșteanu Gheorghe; 
                   Inițiator: Primarul orașului Căzănești 
   9. Proiect de hotărâre nr. 19 din 21.02.2022 privind aprobarea documentației întocmite în 
etapa I „Tema de proiectare” în vederea elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție la obiectivul de investiție „Reabilitare stadion și Club sportiv”;         
                             Inițiator: Primarul orașului Căzănești 

 
ROMÂNIA 

     JUDETUL IALOMITA              
PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

Şos. Bucureşti nr.93, Telefon 0243-264.010 Fax 0243-264.397 e-mail: primaria@primariacazanestiil.ro 

 

 

 
 



 
2 

   10. Proiect de hotărâre nr. 21 din 22.02.2022 privind soluționarea cererii de anulare a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
dna. Vasilache Eugenia;                 Inițiator: Primarul  orașului Căzănești                                                                                                 
       11. Întrebări, interpelări; 
      12. Diverse.  
     Sunt prezenți 12 consilieri locali, după cum urmează:  
       VLAD ADRIAN - președinte de ședință    DRĂGOI OCTAVIAN 
       ANDRONACHE VIORICA      GRIGORESCU ADRIAN 
       DIMA NICOLETA       BĂETU ELENA 
        MIHALCEA ADRIAN       IANCU ELENA NICOLETA 
       MOICEANU ALEXANDRU            IGNAT GEORGETA 
       MOISE VICTOR       DIMA AUREL           
        Lipsește dl. consilier local Meleacă Vasile. Ședința  este legal constituită.    
       Președintele de ședință dă citire ordinii de zi propuse. 

Dna. consilier local Dima Nicoleta anunță că nu va participa la vot pentru proiectele înscrise pe 
ordinea de zi la punctele nr. (6) și nr. (7) deoarece este cadru didactic la Școala Profesională Căzănești 
și dorește să evite situația conflictului de interese potrivit prevederilor art. 228 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Proiectele de hotărâre la care nu votează sunt: 

- „Proiect de hotărâre nr. 18 din 21.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 
ocuparea funcției vacante  de director al Școlii Profesionale Căzănești, sesiunea ianuarie-aprilie 2022;  

- Proiect de hotărâre nr. 22 din 22.02.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului 
burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale Căzănești, pentru semestrul 
II al anului școlar 2021-2022. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian anunță că nu participă la vot pentru proiectul înscris la punctul 
nr. (10) „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 dna. Vasilache Eugenia” 
deoarece i se aplică și dumnealui prevederile art. 228 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Se consemnează faptul că,  în aceste două situații, cvorumul va porni de la un număr de 11 consilieri 
locali. 
 

 1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data 
de 28.02.2022; 

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi. 
     Rezultatul votului:  12 voturi „pentru”   
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data  de 
27.01.2022; 

Dna. viceprimar Andronache Viorica consideră că s-a înțeles greșit numărul de ore pe care dânsa 
le-a menționat ca reprezentând ore de prestații pentru beneficiarii de ajutor social „minim 40 de ore, 
maxim 142 de ore” corect ar fi minim 10 ore, maxim 40 de ore, dar 40 de ore nu au de efectuat decât 2 
persoane beneficiare de venit minim garantat. 
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Dl. consilier local Grigorescu Adrian sesizează că s-a strecurat și o greșeală de redactare la titlul 
procesului verbal „ Proces verbal din 27.01.2021”,corect ar fi 27.01.2022, iar la pagina 7 se menționează 
„dl. consilier local Nițu Nicu”, dl. Nițu Nicu nu este consilier local. 

Se supune la vot procesul verbal cu modificările sesizate. 
 Rezultatul votului:  11 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (Băetu Elena) 

Dna. consilier local Băetu Elena motivează abținerea prin aceea că a ajuns mai târziu în cadrul 
ședinței, iar până a ajuns dânsa s-au luat o serie de hotărâri asupra cărora își va spune punctul de vedre 
la punctul „Diverse”. 

 
        3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data 
de 07.02.2022; 
   Nu sunt exprimate completări sau modificări ale procesului verbal supus aprobării. 

Rezultatul votului:  12 voturi „pentru” 
   
4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data 

de 17.02.2022; 
Nu sunt exprimate completări sau modificări ale procesului verbal supus aprobării. 
Rezultatul votului:  12 voturi „pentru” 
 

 5. Proiect de hotărâre nr. 3 din 06.01.2021 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locală 
a orașului Căzănești, pentru perioada 2021-2030”; 
 Nu sunt consemnate discuții întrebări sau completări pentru acest proiect de hotărâre. 

Rezultatul votului:  12 voturi „pentru” 
 

6. Proiect de hotărâre nr. 18 din 21.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Căzănești în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 
ocuparea funcției vacante  de director al Școlii Profesionale Căzănești, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 

Președintele de ședință informează că pentru acest proiect de hotărâre se va adopta prin 
procedura votului secret. Solicită exprimarea de propuneri pentru reprezentant și membru supleant. 

Dna. viceprimar Andronache Viorica îl propune pe dl. primar Stelian Traian pentru a reprezenta 
Consiliul Local în comisia de interviu. 

Propunerea pentru supleantul reprezentantului  Consiliul Local în comisia de interviu este  dna. 
viceprimar Andronache Viorica. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian îl propune pe dl. consilier local Grigorescu Adrian pentru a 
reprezenta Consiliul Local în comisia de interviu. 

 
Comisia de avizarea și numărare a voturilor numără voturile și întocmește procesul verbal și 

comunică Consiliului local  rezultatul votului astfel: 
Pentru reprezentantul Consiliului Local Căzănești în cadrul comisiei pentru proba de interviu 

pentru concursul de director al Școlii Profesionale Căzănești - 6 voturi „pentru” dl. Grigorescu Adrian 
și 5 voturi „pentru” dl. primar Stelian Traian. Dna. consilier local Dima Nicoleta nu a participat la vot. 

Pentru supleantul reprezentantului Consiliului Local Căzănești în cadrul comisiei pentru proba 
de interviu pentru concursul de director al Școlii Profesionale Căzănești - 11 voturi „pentru” dna.  
viceprimar Andronache Viorica. Dna. consilier local Dima Nicoleta nu a participat la vot. 
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   7. Proiect de hotărâre nr. 22 din 22.02.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului 
burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale Căzănești, pentru semestrul 
II al anului școlar 2021-2022; 

Dl. primar Stelian Traian menționează că rămâne același număr de burse solicitat de unitatea de 
învățământ iar cuantumul propus este cuantumul minim stabilit prin legislație respectiv, 200 de lei bursa 
de merit, 150 de lei pentru bursa de studiu și 200 lei pentru bursa socială. 
   Rezultatul votului:  11 voturi „pentru”. Dna. consilier local Dima Nicoleta nu a participat la vot. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian întreabă ce se întâmplă cu un elev beneficiar de bursă socială 
dacă are absențe. 

Răspunde dna. consilier local Dima Nicoleta că nu mai are dreptul la bursa socială. 
 
8. Proiect de hotărâre nr. 20 din 21.02.2022 privind încetarea prin acordul părților a 

contractului de închiriere nr. 3 din 05.03.2014 încheiat cu PFA Dinu Ploieșteanu Gheorghe; 
Dna. consilier local Băetu Elena întreabă ce se întâmplă cu spațiile aparținând primăriei care 

rămân neutilizate, anunțul că primăria are un spațiu se publică pe site-ul primăriei, cum se procedează. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica solicită ca dl. primar să-i atragă atenția fostului chiriaș, când 

pleacă de-acolo să lase curățenie. 
Dl. primar Stelian Traian precizează că dl. Dinu și-a luat deja o parte din materialele utilizate. 
Dna. viceprimar Andronache Viorica specifică faptul că o să se analizeze ce se va întâmpla cu acel 

spațiu, cum poate fi folosit. 
Rezultatul votului:  12 voturi „pentru” 
 
9. Proiect de hotărâre nr. 19 din 21.02.2022 privind aprobarea documentației întocmite în 

etapa I „Tema de proiectare” în vederea elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție la obiectivul de investiție „Reabilitare stadion și Club sportiv” 

Dl. consilier local Moiceanu Alexandru întrebă dacă se va executa și o fântână forată pentru a fi 
utilizată apă la udarea suprafeței de joc. 

Dl. consilier local Vlad Adrian întreabă dacă se va monta un sistem de irigații. 
Dl. primar răspunde că există contract cu S.C RAJA , există presiune în rețea, iar apa va fi utilizată 

ca și până acum, nu va monta un sistem de irigații complex, se vor folosi aripi de udare. 
Rezultatul votului:  12 voturi „pentru” 

 
10. Proiect de hotărâre nr. 21 din 22.02.2022 privind soluționarea cererii de anulare a 

majorărilor de întârziere datorate bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către 
dna. Vasilache Eugenia     

Nu sunt consemnate discuții cu referire la proiectul de hotărâre. 
Rezultatul votului:  11 voturi „pentru”. Dl. consilier local Drăgoi Octavian nu a participat la vot. 

 
 11. Întrebări, interpelări  

Dna. viceprimar Andronache Viorica spune ca la obiectivul de investiție „Reabilitare stadion și 
Club sportiv”, specifică faptul că ar dori ca proiectantul să fie invitat  într-una din zile, pentru discuții. 

Dl. consilier local Vlad Adrian i se adresează dlui. primar cu precizarea că are în față pliantul din 
campania electorală desfășurată de dl. primar cu prilejul alegerilor locale din anul 2020, iar în pliant unul 
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dintre proiecte se referea la „accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea localității” .Dorește să 
știe dacă s-a realizat ceva în această privință. 

Dl. primar răspunde că se va ocupa în perioada următoare. 
Dna. consilier local Băetu Elena este de părere că în privința fondurilor europene, nu a existat 

nici o preocupare, se putea face ceva dacă se externaliza serviciul. 
Secretarul general menționează că „Sistemul de supraveghere video” este realizat prin fonduri 

europene, prin P.N.D.R. Precizează că începând cu 2021 nu a existat aprobată Strategia de dezvoltare a 
localității iar pentru orice proiect era necesar să fie strategia aprobată. 

Dna. consilier local Băetu Elena spune că Strategia de Dezvoltare a localității apare ca perioadă 
2021-2030 și data aprobării este în 2022. 

Răspunde secretarul general că strategia a fost elaborată în anul 2021 și toată procedura s-a 
desfășurat începând cu anul 2021. 

Dl. consilier local Vlad Adrian consideră că dacă se realizează un proiect care nu este în strategie, 
aceasta se poate schimba. 

Secretarul general specifică faptul că se pot aduce completări. 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că din toate proiectele înscrise în strategie, măcar 

două dacă se pot îndeplini. O soluție ar fi fost externalizarea serviciului pentru accesarea fondurilor 
europene. Dumneaei  spune că este important ca administrația să hotărască ce dorește să facă și cu cine 
să lucreze, deoarece dacă pe SICAP se găsește un singur proiectant și pe acela se ia, nevăzându-se dacă 
alții nu au prețuri mai mici și în acest fel putându-se face economie la bugetul local. Afirmă că ar dori să-
i demonstreze d-lui. primar venind la primărie că pe parcursul unei zile se pot scoate 10 oferte și se 
analizează repede. Poate că cei de la achiziții nu sunt foarte competenți pe acest domeniu. 

Dl. primar consideră că funcționarii de la achiziții sunt foarte competenți. 
Dna. consilier local Băetu Elena dorește să știe ce studii au cei de la achiziții. 
Dl. primar întreabă ce studii are dânsa și dacă se pricepe și la achiziții. 
Dna. consilier local Băetu Elena precizează că se pricepe, deoarece a lucrat și la achiziții și la 

buget. 
Dl. primar spune că o să dea un funcționar afară, să vină dna. consilier local Băetu Elena. 
Dna. consilier local Băetu Elena specifică faptul că dânsa nu dorește postul de la achiziții, doar 

dacă dl. primar nu o să mai fie primar. 
 
12. Diverse  

   Dna. consilier local Băetu Elena consideră că la proiectul de hotărâre nr. 6 din ședința anterioară, 
ar fi vrut ca în comisia de evaluare să fie dna. viceprimar. A susținut și dl. consilier local Meleacă Vasile 
în dezbaterea proiectului la ședința din 27.01.2022 că este mereu aceeași comisie. Întreabă de ce nu 
pot face parte și alte persoane din comisia de evaluare. Președintele comisiei poate fi și altcineva, 
doamnele de la achiziții pot rămâne ca  membrii. Face mențiunea că tot dl. Meleacă afirma la  Interpelări 
că primăria trebuie organizată din temelii, făcută o analiză a serviciilor, care sunt utile să rămână, 
celelalte să se desființeze, că dumnealui a spus de multe ori în ședințe dar nu a fost luat în considerare. 
Consideră, ca multe altele că se discută foarte multe în ședințe și rămân la nivel de discuții, membrii 
consiliului nu se mai întoarc la ele să vadă dacă s-a făcut sau nu ceva. Afirmă că dânsa este dezamăgită, 
de foarte mulți consilieri. O altă problemă sesizată de dna. consilier local, se referă la apelul pe care dl. 
primar l-a făcut către dnii. consilieri, ca dânșii să meargă să vadă lucrarea de la fostul internat. Specifică 
faptul că dânsa a fost, dar s-a uitat la ceilalți consilieri și nici unul nu a zis că se duce. 
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 Dl. consilier local Vlad Adrian spune că știe un domn consilier care a spus că va merge. 
 Dna. viceprimar afirmă că dacă merge cineva să ia cheia că nu este descuiat. 
 Dna. Băetu Elena spune că dânsa a mers când oamenii lucrau acolo, după ce a văzut ce preț are 
lucrarea respectivă. Afirmă că i s-a părut enorm de mult 4 miliarde și faptul că aceeași firmă a avut 
contract pentru mai multe  lucrări. 
 Dl. primar explică că dumnealui nu a avut cu această firmă decât  2 lucrări, demolare wc și garaj 
la dispensar și lucrarea ce se realizează acum. 
 Dna. consilier Băetu spune că au fost  4 sau 5 lucrări. 
 Dl. consilier local Vlad Adrian este de părere că printre proiectele din lista de investiții, sunt două 
ce se pot demara și acum, unul ar fi cu iluminatul și întreabă dacă cei de la canalizare mai fac ceva în 
fața primăriei. 
 Dl .primar spune că în fața primăriei nu se va mai lucra. 
 Dna. viceprimar relatează că săptămâna anterioară a discutat cu o persoană de la S.C.RAJA care 
a venit în localitate. 
 Dl. primar prezintă propunerile de lucrări la iluminatul public: pe str. Apusului, se unește str. 
Apusului cu str. Teiului și la dl. Ghilea mai trebuie pus un stâlp. 
 Dna. Băetu Elena îl întreabă pe dl. primar în ce stadiu  se află cu referire la proiectul privind 
Reabilitarea Casei de cultură, precizând că s-au cheltuit niște bani 
 Răspunde dl. primar că proiectul nu este, existând doar studiul de fezabilitate. 
 Dna. viceprimar relatează problemele întâmpinate în zona blocuri, unde se prevede înființarea 
unui loc de joacă pentru copii. Precizează că mulți dintre locuitorii din zonă nu doresc înființarea unui 
loc de joacă. 
 Dl. consilier local Drăgoi Octavian întreabă ce regim juridic are terenul din zona blocuri și dacă 
are carte funciară. 
 Răspunde dna. viceprimar că terenul este al primăriei. 
 Dl. consilier local Drăgoi Octavian îi solicită secretarului general mai multe lămuriri. 

Secretarul general spune că pentru terenul respectiv cartea funciară nu a fost actualizată, acest 
teren figurând în carte tot pe SUINPROD, dar se fac demersuri pentru actualizarea acesteia pe UAT 
Căzănești în baza actului de adjudecare. 
 Dna. viceprimar relatează că unii dintre locuitorii din zona blocuri susțin că terenurile sunt ale 
lor, dânsa le-a explicat că sunt ale primăriei, de aceea a realizat și o acțiune de igienizare a acelor spații 
și a adunat mașini întregi de deșeuri dar, sunt cetățeni care susțin că nu doresc înființarea unui loc de 
joacă. 
 Dna. consilier local Băetu Elena este de părere că un loc de joacă tot arată mai frumos decât 
garajele, cotețele și tot felul de dependințe pe care le-au construit cei de la blocuri și ar fi necesar  ca 
administrația locală să-și  îndrepte atenția și spre aceea zonă. 
 Dl. consilier local Dima Aurel spune că pe vremea dumnealui, când era viceprimar au fost lăsate 
terenurile pentru ca locuitorii de la blocuri să-și pună fiecare o mică grădină de legume. 
 Dna .viceprimar  precizează că a explicat locuitorilor că este necesar acolo un loc de joacă, o să 
fie un loc de joacă frumos, o să se scoată gardul. 
 Sunt discuții între domnii consilieri în legătură cu atitudinea refractară a locuitorilor din zona 
blocuri față de ideea înființării unei asociații a proprietarilor. 
 Dna. consilier local Băetu Elena consideră că locuitorii din zona blocuri nu pot emite pretenții 
atâta timp  cât pe ei nu-i interesează situația. 
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 Dl. primar explică faptul că la fostul loc de joacă de la blocuri, veneau tineri cu mașinile probabil 
tot din zonă și se crea o situație neplăcută. 

Dl. consilier local Drăgoi Octavian spune că fostul loc de joacă era lângă șosea, dar acesta care 
se înființează este între blocuri, deci nu mai poate intra cu mașinile. 
 Dl. consilier local Vlad Adrian propune înființare  unui loc de joacă și pe str. Nordului, pentru că 
și acolo sunt mulți copii. 

Dna. consilier local Băetu Elena consideră că se poate începe activitatea de inspecție fiscală și la 
blocuri. 
 Dl. primar precizează că acolo sunt 72 de apartamente, toate cu probleme. 
 Membrii consiliului discută despre situația apartamentelor, proprietarii operând o serie de 
modificări fără autorizație, pe scările blocurilor, au construit camere pe terenurile folosite ca grădină. 

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  VLAD ADRIAN                                                OANCEA GEORGETA 


	ROMÂNIA

