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                    ROMANIA 

         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 3.02.201 in sedinta extraordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 16 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. Absenteaza: dl. 

Grigore Felix Cosmin.  

De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Diculescu Niculae si d-ra secretar 

Andrei Cristina. 

Ca invitati participa : din partea presei locale – reprezentant  Radio Campus, reprezentanti 

Mesagerul de Urziceni, reprezentant Radio Sud-Est, iar din partea aparatului de specialitate al primarului: 

d-ra Andreea Popa, dl. Teleanu Catalin.  

D-ra Andrei Cristina deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da 

cuvantul presedintelui de varsta – dl. Diculescu Niculae pentru a proceda la alegerea presedintelui de 

sedinta. 

Sunt propusi urmatorii consilieri: dl. consilier Pavunev Dan, propus de dl. Diculescu Niculae si dl. 

consilier Marica Ioan propus de dl. Dumitrache Costel. 

Se supune la vot propunerea privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului consilier Pavunev 

Dan si este votata cu 7 voturi „pentru” si 9 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri: dl. 

Marica Ioan, dl.Gont Marin, dl. Dumitrache Costel, d-na Coman Elena si dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 

Laurentiu Valentin, dl. Ilie Constantin, dl.Toma Matei si dl. Stefan Sorin. 

Se supune la vot propunerea privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului consilier Marica 

Ioan si este votata cu 9 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri: 

dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, d-na Ianus Daniela 

Elena, dl. Posea Marius si dl. Buga Mihai. 

Este ales presedinte de sedinta dl. Marica Ioan.  

Dl. Marica Ioan preia lucrarile sedintei, arata ca doreste sa conduca sedinta intr-un mod impartial si 

supune la vot urmatorul proiect al ordinii de zi. 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului 

Urziceni; 

3. Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei locale a municipiului Urziceni. 

 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este votat cu unanimitate. 

Dl. primar Sava Constantin a parasit sala de sedinta. 

Dl. Marica Ioan doreste sa afle de la domnul primar de ce nu s-a facut sedinta ordinara in luna 

ianuarie, pentru ca astfel se intruneau toate conditiile. Daca nimeni nu poate raspunde la acesta intrebare, 

solicita sa li se raspunda in scris la sedinta urmatoare. 

Presedintele de sedinta, dl. Marica Ioan propune modificarea ordinii in care sa se dezbata proiectele 

de hotarari. Solicita sa se aprobe mai intai proiectul de hotarare privind infiintarea Politiei locale a 

municipiului Urziceni, cu argumentul ca trebuie infiintata comisia locala de ordine publica dupa infiintarea 

Politiei locale. 

Supusa la vot, propunerea facuta este votata cu unanimitate. 
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 Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei locale a 

municipiului Urziceni; 

 Dl. Marica Ioan: Tinand cont ca Politia locala se infiinteaza prin reorganizarea Politiei Comunitare 

si nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei locale de 

ordine publica la nivelul municipiului Urziceni; 

Dl. Consilier Marica Ioan: Constat ca exista cateva lucruri neconforme cu legea in vigoare. Acest 

proiect trebuia sa fie transferat la sedinta viitoare, pentru ca sunt multe lucruri de completat la 

Regulamentul de functionare al Comisiei locale. La art. 6 alin.(2) din Regulament, privind convocarea 

membrilor comisiei nu consideram ca este necesara convocarea cu 2/3 din membrii comisiei. De ce nu 

poate fi convocata si de un membru sau doi? La art. 7 nu s-a pus functia din cadrul aparatului de 

specialitate, ci s-a facut prin nominalizare – Teleanu Catalin – fara a fi consultat Consiliul local. La art. 8 

alin. (2) nu se prevede in mod expres in lege ca votul primarului este hotarator. Propune ca votul Sefului 

Politiei municipiului Urziceni sa fie hotarator in caz de paritate. Art. 9 alin. (4), ordinea de zi sa poata fi 

completata cu propuneri ale membrilor comisiei locale, cu acordul majoritatii membrilor comisiei. La art. 

14 alin. (2) pct. d) – nu este atributul comisiei locale sa stabileasca indicatorii minimali de performanta 

pentru activitatea Politiei locale Urziceni, ci Consiliul local. De fapt Regulamentul este copiat, iar adresa de 

inaintare e cu 31.02.2011.  

Dl. Consilier Ionescu Aurelian: Tot ce vine din initiativa primarului, sunteti impotriva. Dvs. trebuie 

sa propuneti proiecte de hotarari. 

Dl. Consilier Pavunev Dan: Nu reusiti sa fiti impartial. Ati votat ordinea de zi. Sa respectam ordinea 

de zi. 

D-na consilier Ianus Daniela Elena: Amendamentele trebuiau depuse in scris. Retragerea unui 

proiect de pe ordinea de zi se face cu aprobarea initiatorului. 

Se fac propuneri pentru completarea comisiei cu 3 consilieri locali. Dl. Dumitrache Costel propune 

pe dl. Raducanu Laurentiu, dl. Viceprimar Diculescu Niculae propune pe dl. Giolea Gheorghe, dl. Ilie 

Constantin propune pe dl. Dumitrache Costel, dl. Toma Matei propune pe dl. Stefan Sorin. 

Dl. Consilier Marica Ioan: Se supune la vot nominal pentru completarea comisiei si nu s-a votat 

infiintarea comisiei locale. Propune sa se voteze mai intai proiectul de hotarare privind infiintarea comisiei 

locale si mai apoi sa se supuna la vot propunerile facute pentru completarea comisiei locale cu 

reprezentanti ai Consiliului local. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu 7 voturi „pentru” si 9 voturi „impotriva”. Au votat 

impotriva urmatorii consilieri: dl. Marica Ioan, dl.Gont Marin, dl. Dumitrache Costel, d-na Coman Elena si 

dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin, dl. Ilie Constantin, dl. Toma Matei si dl. Stefan Sorin. 

 Proiect de hotarare respins.                       

 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. consilier Marica Ioan, declara inchise lucrarile 

sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

         Presedinte de sedinta,                               Secretar,  

     MARICA IOAN       ANDREI  CRISTINA 

    

 

 

 


