EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru înfiinţarea comunei Cazasu, prin reorganizarea
comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
În „Marele Dicţionar Geografic al României” de George I. Lahovariu, se
menţionează că localitatea a fost înfiinţată în anul 1828 de turcul Cazasu. În anul
1852 funcţiona şcoala întreţinută de stat, cu 58 de elevi şi o clasă de fete cu
16 eleve în anul 1885.
În anul 1878 a fost construită biserica „Sfinţii Voievozi” şi a fost sfinţită
în anul 1884.
Şcoala funcţionează din anul 1840.
Localitatea a fost comună până în anul 1968, când prin reorganizarea
administrativ-teritorială a trecut ca sat component al comunei Tudor Vladimirescu.
Cazasu este în acest moment sat component al comunei Tudor
Vladimirescu, judeţul Brăila. Este situat în partea de vest a municipiului Brăila, la o
distanţă de 5 km şi se întinde pe o distanţă de 3,5 km. Suprafaţa în extravilan a
acestui sat este de 2.200 ha, teren pe care s-a constituit sau reconstituit dreptul de
proprietate conform Legii nr. 18/1991, cetăţenilor acestei localităţi.
Conform recensământului din martie 2002, populaţia satului Cazasu este
de 2968 locuitori (887 gospodării), aproape dublul numărului de locuitori prevăzuţi
în anexa IV din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.
Actuala situaţie administrativă a localităţii nu ţine cont de nevoile şi
voinţa locuitorilor săi. Cetăţenii acesteia sunt nevoiţi să se deplaseze des până la
reşedinţa comunei pentru a-şi rezolva problemele cu autoritatea locală, parcurgând
o distanţă de 10 km.
Sub aspectul resurselor financiare, satul Cazasu dispune de un potenţial
economic şi o masă impozabilă care generează la bugetul local un volum estimat de
2.350.000.000 lei, în condiţiile în care cheltuielile minime de funcţionare estimate
sunt de 2.300.000.000 lei anual.
Pentru anul 2003 se estimează ca veniturile proprii să crească cu
250.000.000 lei, având în vedere efectele aplicării prevederilor noii legi a
impozitelor şi taxelor locale, în principal prin impozitarea zonei arabile extravilane.
Principala ocupaţie a locuitorilor este agricultura, iar pe raza localităţii
funcţionează două mori, atelier de prefabricate din beton, mobilă, tâmplărie,
dogărie, reparaţii auto şi radio-tv, fierărie, spaţii comerciale private.
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Localitatea dispune de patrimoniu imobiliar şi socio-cultural adecvat unei
comune: sediu pentru primărie, două şcoli generale cu 14 săli de clasă, cu un număr
de 264 de elevi, două grădiniţe cu un număr de 80 copii, cămin cultural, biserici,
dispensar veterinar, dispensar uman, spaţiu pentru sediu de poliţie.
Promovarea satului Cazasu la rang de comună este voinţa comunităţii
exprimată prin vot la referendumul organizat pe data de 08.09.2002, când
majoritatea locuitorilor au votat pentru desprinderea satului Cazasu din comuna
Tudor Vladimirescu.
În urma reorganizării, comuna Tudor Vladimirescu îndeplineşte condiţiile
prevăzute de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. Ca urmare a
modificării propuse, comuna Tudor Vladimirescu va avea în componenţă satele
Tudor Vladimirescu, Scorţaru-Vechi şi Comăneasca, cu reşedinţa actuală Tudor
Vladimirescu.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru înfiinţarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor
Vladimirescu, judeţul Brăila.

