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                ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 4886 / 27.03.2012 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 26.03.2012 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 16 consilieri in functie. A absentat: 

dl. consilier Grigore Felix Cosmin, dl. consilier Marica Ioan si dl. consilier Pavunev Dan.  

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

Andrei Cristina. 

Ca invitati participa, din partea aparatului de specialitate al primarului si serviciilor subordonate 

Consiliului local Urziceni : d-na Iconaru Georgeta, d-na Apostol Daniela, d-na. Irimie Maria, dl. Creita  

Ion, d-na Lupascu Georgeta, dl. Constantin Dobre, dl. Bestelei Nicu, Popa Andreea, d-na Dinu Voica. 

Din partea presei locale participa: Dinca Robert. 

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

cuvantul presedintelui de sedinta pentru a prelua lucrarile sedintei,  

Presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare si este votat cu 13 voturi 

„pentru”. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului 

Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Urziceni, a serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea 

Consiliului Local Urziceni pentru anul 2012; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind cumpararea terenului aferent Salii de sport, situat in municipiul Urziceni, 

str. Calea Bucuresti nr. 91, judetul Ialomita;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

4. Proiect de hotarare privind inchirierea directa a suprafetei de 171 mp apartinind domeniului privat al 

municipiului Urziceni situat in str. Mihai Viteazu nr.31, judetul Ialomita; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe apartinand 

domeniului privat al municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor care se vor acorda de catre 

Colegiul National „Grigore Moisil”; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare aferente personalului didactic; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta arabil si trecerea in categoria de 

folosinta curti constructii a terenului situat in extravilanul municipiului Urziceni T18/2, parcela 4, 5, 6 lotul 

2, in suprafata de 20.000 mp, proprietatea S.C. HYDROSYSTEMS  INVESTORS SRL Petrosani, 

aprobarea Planului de urbanism zonal si trecerea terenului in intravilanul municipiului Urziceni; 
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– Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la hotararea consiliului local nr. 19/2.02.2012; 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

II. RAPORTUL PRIMARULUI  PENTRU ANUL 2011; 

III. PROBLEME  DIVERSE.    

Presedintele de sedinta solicita introducerea pe ordinea de zi a punctului 10: „Proiect de hotarare 

privind revocarea art. 6 din hotararea Consiliului Local Urziceni nr. 12/26.02.2004 privind reorganizarea 

Centrului Bugetar Scolar nr. 1, prin infiintarea ordonatorilor tertiari de credite Liceul Teoretic Urziceni, 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 si Scoala cu clasele I-VIII nr. 2.” 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, cu completarea propusa si este votata cu 13 voturi 

„pentru”. 

 

 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de 

executie al bugetului propriu al municipiului Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2011; 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, care este 

votat cu  voturi 13 „pentru”.  

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 

statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Urziceni, a serviciilor 

publice si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Urziceni pentru anul 2012; 

Dl Gont Marin: La cati locuitori se stabilestenumarul de salariati din statele de functii? 

Primar: La 17300 locuitori. 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, care 

este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind cumpararea terenului aferent Salii 

de sport, situat in municipiul Urziceni, str. Calea Bucuresti nr. 91, judetul Ialomita;  

Dl. primar: Terenul a fost revendicat si prin hoarare judecatoreasca a fost retrocedat. Sala de sport 

se afla pe acest teren. 

Dl. consilier Gont Marin: Nu trebuia data autorizatie de constructie pe acest teren. 

Dl. primar: Haideti totusi sa rezolvam aceasta problema! Autorizatia de construire s-a dat de catre 

seful dumneavoastra, dl. Babagianu Gheorghe. 

Dl. consilier Raducanu Valentin: As fi fost de acord daca ar fi fost propusa o suma mai mica – 3,5 

miliarde. Normal era sa se fi facut o comisie inainte. 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  10 voturi „pentru”, 

3 voturi „abtinere” - dl.  Raducanu Valentin, d-na Coman Elena si dl. Gont Marin. 

Proiect de hotarare respins. 

Dl. primar: Daca pe viitor vor aparea costuri pentru intarzierea in rezolvarea acestei probleme, sa fie 

suportate de catre consilierii care s-au abtinut! 

Dl. Gont Marin: Sa plateasca cine a gresit! 

D-na Coman Elena: Nu este legal si platim noi penalitatile! 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind inchirierea directa a suprafetei 

de 171 mp apartinind domeniului privat al municipiului Urziceni situat in str. Mihai Viteazu nr.31, judetul 

Ialomita; 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu s-au depus amendamente, supun la vot proiectul de hotarare, este 

votat cu 13 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

cu strigare a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 13 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

cu strigare a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 13 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 

deplasare aferente personalului didactic; 
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Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 13 voturi „pentru” . 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta 

arabil si trecerea in categoria de folosinta curti constructii a terenului situat in extravilanul municipiului 

Urziceni T18/2, parcela 4, 5, 6 lotul 2, in suprafata de 20.000 mp, proprietatea S.C. HYDROSYSTEMS  

INVESTORS SRL Petrosani, aprobarea Planului de urbanism zonal si trecerea terenului in intravilanul 

municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare 13 voturi „pentru” . 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea anexei la hotararea 

consiliului local nr. 19/2.02.2012; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 13 

voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind revocarea art. 6 din hotararea 

Consiliului Local Urziceni nr. 12/26.02.2004 privind reorganizarea Centrului Bugetar Scolar nr. 1, prin 

infiintarea ordonatorilor tertiari de credite Liceul Teoretic Urziceni, Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 si 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 13 

voturi „pentru”. 

Nu sunt discutii referitoare la Raportul Primarului pentru anul 2011. 

Probleme diverse: 

Dl. primar: Dumneavoastra nu ati votat nimic de 4 ani pentru oras! „Este problema dvs., si o 

respect”, asa cum spuneti si dvs.! Niciodata nu ati venit cu ceva concret. 

Dl. Gont Marin: S-au cheltuit bani multi si lucrarile sunt de proasta calitate! 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. Diculescu Niculae declara inchise lucrarile 

sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

          Diculescu Niculae        Andrei  Cristina  
 


