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         ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 10.02.2011 in sedinta ordinara 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, reprezentant Radio 

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

Iconaru Georgeta, d-na Irimie Maria, dl. Creita Ion, d-na Lupascu Georgeta, dl. Constantin Dobre, d-na 

Gheorghe Nicoleta, d-na Apostol Daniela, precum si cetateni ai municipiului Urziceni.  

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

cuvantul presedintelui de sedinta – dl. Marica Ioan. 

Dl. consilier Marica Ioan preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul  verbal ale sedintei 

anterioare si este votat cu 15 voturi „pentru” si un vot „impotriva” – dl. Marica Ioan. Dl. Marica Ioan arata 

ca nu este de acord cu procesul verbal al sedintei intrucat nu s-a pus problema retragerii de pe ordinea de zi 

a proiectului de hotarare. 

D-na Ianus Daniela Elena: S-a facut aceasta propunere. Este de acord cu cele consemnate. 

In continuare, dl. Marica Ioan prezinta proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare, avandu-se in 

vedere ca la punctul 5 s-a mai venit cu o solicitare de modificare a limitelor ale veniturilor nete in vederea 

acordarii venitului minim garantat, intrucat la momentul initierii proiectului de hotarare nu fusese adoptat si 

publicat H.G. nr. 50/2011 care stabileste minime si maxime intre care se stabilesc aceste venituri.  

S-a depus amendament la pct. 13 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 

2011, care se va dezbate si se va supune aprobarii la momentul dezbaterii pct. 13. 

De asemenea, au mai fost depuse doua proiecte de hotarare: 

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

Urziceni – initiator dl. primar Sava Constantin; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului salii de sport din municipiul Urziceni, 

judetul Ialomita – initiator dl. consilier Dumitrache Costel. 

 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor 

de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice aflate in sold la data de 31.12.2010; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa 

totala egala sau mai mare de 12 tone; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

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

specialitate al Primariei Municipiului Urziceni, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea 

Consiliului Local Urziceni pentru anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 
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5. Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete obtinute din cresterea si 

valorificarea animalelor si pasarilor, din agricultura, precum si din vanzarea si utilizarea terenurilor, 

cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile sau imobile in vederea acordarii venitului minim 

garantat; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de inchiriere a spatiilor comerciale, a spatiilor de 

depozitare si a terenurilor din intravilanul municipiului Urziceni; 

– 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 desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Colegiului National “Grigore Moisil” Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la unitatile de invatamant; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini 

functia de administrator de condominium; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii multianuale „Reparatii strazi”; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii multianuale „Amenajare Piata Agroalimentara in 

municipiul Urziceni, judetul Ialomita”; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Urziceni pe anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin. 

II. PROBLEME  DIVERSE - declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii si alte probleme. 

Prezentare „Raport de evaluare a activitatii din anul 2010” a Bibliotecii Municipale Constantin Toiu. 

  

Dl. consilier Gont Marin propune sa se scoata de pe ordinea de zi 2 proiecte de hotarari – pct. 11 si 

pct. 12 – intrucat nu sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local. Este de parere 

ca se risipesc foarte multi bani publici. Trebuia sa se prezinte ce strazi s-au asfaltat, in ce proportie, care 

urmeaza a fi asfaltate si lucrarile sa fie de calitate. Sa se prezinte fundamentarea celor doua proiecte. 

Asfaltul trebuie adus la stadiul initial dupa o lucrare efectuata. Sa se scoata de pe ordinea de zi si sa fie 

prezentate conform legii cu fundamentari. 

Dl. primar : De ce sa se scoata de pe ordinea de zi? In aprobarea bugetului in comisii, la capitolele 

invocate au fost puse sumele care apar in proiectele de hotarari. Fiind lucrari multianuale, s-au prins in 

buget. S-a trimis o anexa catre fiecare partid pentru a se studia. 

Dl. Gont Marin: Trebuie respectata legea si materialele trebuiau insotite de avizele comisiei de 

specialitate. Sa nu se mai faca lucrari de proasta calitate! Sa se revina in 3 zile cu materialele insotite de 

notele de fundamentare. La comisie nu au avut raportul compartimentului de specialitate. Sa se scoata de pe 

ordinea de zi si apoi sa se  stabileasca cate se asfalteaza in 2011, 2012, 2013. 

Dl. primar: Decontarea lucrarilor se face de catre UE, cu conditia sa se aduca la stadiul initial fara 

sa se tina cont daca se lasa sau nu. 

Dl. consilier Marica Ioan: Cum se supune la vot ordinea de zi, d-na secretar? Chiar daca unele 

proiecte sunt ilegale? 

Secretar : Chiar daca unele proiecte sunt considerate ilegale din punct de vedere al formei, ordinea 

de zi se supune la vot in Consiliul local. Si scoaterea de pe ordinea de zi se supune la vot. 

Dl. consilier Marica Ioan: Supun la vot ordinea de zi cum a fost prezentata, cu modificarea de la pct. 

5.   

Ordinea de zi este aprobata 9 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” dl. 

Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, dl. Gont Marin, d-na Coman Elena, dl. Dumitrache Costel, dl. Raducanu 

Laurentiu, dl. Dane Mihai. 
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Dl. consilier Marica Ioan: S-au mai prezentat 2 proiecte de hotarari pentru suplimentarea ordinii de 

zi, pentru care imi mentin punctul de vedere pentru ca nu au avize. Proiectul de hotarare privind aprobarea 

Regulamentului Salii de sport nu are avizul comisiei si din acest punct de vedere este ilegala.  

Dl. consilier Dumitrache Costel, initiatorul proiectului solicita sa se treaca la probleme diverse sau 

sa se scoata de pe ordinea de zi. 

Dl. consilier Marica Ioan supune aprobarii suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect si este votata 

cu 8 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, dl. 

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

Pavunev Dan. Proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi. 

Se trece la supunerea la vot al celui de-al doilea proiect de hotarare propus pentru suplimentarea 

ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 

municipiului Urziceni. 

Dl. consilier Gont Marin: La Politia locala trebuie aprobata organigrama si statul de functii si apoi 

sa se aprobe comisia. 

Dl. consilier Marica Ioan: Au existat in sedinta extraordinara niste propuneri. Nu stiu daca s-a tinut 

cont de ele pentru ca azi ne-am trezit cu ele pe masa fara sa le putem consulta. Propun sa le citim si analiza 

sa se faca in sedinta urmatoare. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de hotarare si este votat cu 9 voturi 

„pentru” si 7 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, dl. Gont Marin, 

d-na Coman Elena, dl. Dumitrache Costel, dl. Raducanu Laurentiu, dl. Dane Mihai. 

 

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

municipiului Urziceni; 

 Nemaifiind 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 anularea obligatiilor bugetare 

in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice 

aflate in sold la data de 31.12.2010; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea nivelurilor 

impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala egala sau mai mare de 12 tone; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 

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

publice si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Urziceni pentru anul 2011; 

Dl.consilier Gont Marin : Sunt 12 servicii subordonate Consiliului Local. Baza sportiva care se face 

in plina criza nu s-a finalizat si deja sunt 6 posturi infiintate. Aceste posturi cand vor fi ocupate daca baza 

nu este finalizata? Salariile acestea vor fi acoperite din incasarile de la baza sportiva? Pot fi mai putini 

paznici daca se vor monta camere de luat vederi. Administratorul cu ce se va ocupa? 

Dl. primar: Angajarea se va face cand baza sportiva va intra in functiune. Baza sportiva are 

aproximativ 2 ha. Stadionul este proprietatea municipiului Urziceni si administratorul se va ocupa si de 

intretinerea stadionului, precum si de sala de sport. Administratorul va fi riguros selectat. Intrarea la baza 

va fi pe un pret modic. 

Dl.consilier Gont Marin : Mi se par multi 3 soferi la primarie. 

Dl.consilier Stefan Sorin : Sunt de acord cu dl. primar, angajarile sa se faca dupa receptia lucrarilor. 

Dl.consilier Toma Matei : La Stadion nu trebuie sa se asigure paza. 

Dl.consilier Gont Marin : Ce inseamna cele 10 posturi la Proiecte comunitare? Sunt ocupate? 

D-na Apostol Daniela – resurse umane: Sunt posturile stabilite de Prefectura. Nu sunt ocupate. 

Dl.consilier Gont Marin : Cei de la Piata isi asigura salariul? 

Dl. primar: Sunt activitati autofinantate. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru” si 2 

voturi „abtinere”. Au votat „abtinere”  dl. Dane Mihai si dl. Dont Marin.  
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Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale 

veniturilor nete obtinute din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, din agricultura, precum si 

din vanzarea si utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile sau imobile in 

vederea acordarii venitului minim garantat; 

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma corectata, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de inchiriere a 

spatiilor comerciale, a spatiilor de depozitare si a terenurilor din intravilanul municipiului Urziceni; 

Dl. consilier Gont Marin: Spatiile sunt inchiriate la aceasta data? 

Dl. primar: Este pretul minim de la care pleaca licitatia. La bazar, la platoul de flori etc. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

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

deplasare aferente personalului didactic; 

Dl. consilier Gont Marin: Cand a intrat in vigoare legea educatiei? 

Secretar: Pe 9 februarie. Si Legea educatiei nationale prevede ca bugetul local sa suporte cheltuieli 

privind transportul cadrelor didactice care fac naveta. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul 

local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Colegiului National 

“Grigore Moisil” Urziceni; 

Dl. consilier Raducanu Laurentiu: Celelalte licee au cereri? Nu s-a procedat ca la Liceul „Grigore 

Moisil”? 

Dl. primar: Cand depun cererile le vom face proiecte de hotarari. 

Se fac propuneri pentru reprezentanti in cadrul Consiliului de administratie la Colegiul National 

„Grigore Moisil”. 

Dl. Stefan Sorin propune pe dl. consilier Toma Matei. Dl. Diculescu Niculae propune pe d-na Ianus 

Daniela Elena. Dl. Gont Marin propune pe dl. Pavunev Dan. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la 

unitatile de invatamant; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de atestare a 

persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de condominium; 

Dl. Consilier Gont Marin: Propune ca sa se aleaga presedinti de asociatii de proprietari competenti. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate.  

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii multianuale 

„Reparatii strazi”; 

 Dl. Gont Marin: Daca tot v-a chemat, stiti care strazi se vor asfalta? Avem fonduri, au inceput 

lucrarile? Acest proiect necesita mai mult studiu. Nu sunt impotriva asfaltarii, dar trebuie sa stiu ce se 

voteaza. Fac apel la consilieri ca este bine sa nu se voteze. 

 Dl. Marica Ioan: Se refera la lucrarile multianuale. 

 Dl. Dobre Constantin: Sunt 28 de strazi, cu fise, cantitati de materiale. 

 Dl. Marica Ioan: Am solicitat sa se amane proiectul, nu am nimic impotriva lucrarilor. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 voturi „pentru” si 7 

voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” Dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, dl. Gont Marin, dl. 

Dumitrache Costel, d-na Coman Elena, dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu. 

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii multianuale 

„Amenajare Piata Agroalimentara in municipiul Urziceni, judetul Ialomita”; 

Dl. Marica Ioan: Este asemanator cu pct. 11. 

Dl. Gont Marin: Cum s-a ajuns la aceasta valoare? Se ia comision? Sunt bani prevazuti pentru 

studiu? Cat costa proiectul? 

Dl. Marica Ioan: Suma de 2 miliarde lei ce reprezinta? 

Dl. primar: Este o lucrare multianuala pe 3 ani. Suma este pe anul acesta. 
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Dl. Gont Marin: In opinia mea, 2 miliarde este mult. Ce suprafata se face? In ce consta aceasta? 

Dl. Ilie Constantin: In 2009 majoritatea consilierilor nu erau. Trebuia atasata documentatia. 

 

Dl. Marica Ioan: Dl. primar are o relatie speciala cu Dumitrache. 

Dl. Gont Marin: Se vede ca se vor face presiuni asupra unor societati. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 10 voturi „pentru”, 5 

voturi „impotriva” si un vot „abtinere”. Au votat „impotriva” dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, d-na 

Coman Elena, dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu. A votat „abtinere” dl. Gont Marin. 

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Urziceni pe anul 2011; 

Dl. Marica Ioan: Dl. Gont Marin a depus 2 amendamente: primul referitor la Cap. 84 – reparatii 

capitale, modernizarea infrastructurii si al doilea referitor la statia fotovoltaica. 

Dl. primar: S-au alocat 700 milioane lei pentru adaposturi caini in conditiile in care ne luptam cu 

gropile. Statia fotovoltaica a fost aprobata cu unanimitate pentru realizare. Restul sumei se va achita cand 

proiectul este eligibil. 

Dl. Marica Ioan: Explicatiile sunt pertinente, dar nu au existat la material.  

Dl. primar: Sa se faca proiect din cei 700 milioane lei, iar in iunie la rectificare sa se aloce si restul 

de bani. 

Dl. Gont Marin: Sunt de acord, dar am cerut niste date pentru Piata agroalimentara, devize. Cand 

aproba banii, lucrarea sa fie dumnezeieste de bine facuta. 

Dl. Pavunev Dan: Ce nu va place la sensul giratoriu? 

Dl. Gont Marin: Arata ca dracu’. 

Dl. primar: Si noi aratam ca dracu’. Sunt asistate lucrarile de reprezentanti ai CE. 

Dl. Gont Marin: Referitor la primul amendament, strazile aprobate de Consiliul local in prima 

sedinta cu termene de garantie. Sunt de acord cu suma, dar sa stiu ce strazi se asfalteaza. 

Dl. Marica Ioan: N-am primit aceste materiale, eu nu le-am avut. 

Dl. primar: S-a trimis la fiecare partid. 

Dl. Gont Marin: Vreau sa stiu care sunt care sunt strazile acestea de 43 miliarde lei. 

Dl. Marica Ioan: S-a depus un amendament in mod corect, d-na secretar? Este legal? 

Secretar: S-a depus amendamentul cu o zi inainte. Se da citire alin. (3) din art. 41 din Regulament. 

Dl. Gont Marin: Pentru strazile care s-au alocat  43 miliarde, care sunt acestea? 

Dl. primar: De exemplu, Perilor, Garii, Libertatii, Intr. Libertatii, peste calea ferata, Puscasi, 

Vanatori, Industriilor sunt pe POR. Amendamentul nu este legal. 

Dl. Marica Ioan: Sa supunem la vot acest amendament. Strazile trebuie aprobate de Consiliul local. 

Dl. Gont Marin: Poate ca e o strada care a fost asfaltata anul trecut si acum nu mai trebuie. 

Se supune la vot primul punct din amedament si este votat cu 6 voturi „pentru”, 9 voturi 

„impotriva” si un vot „abtinere”. Au votat „impotriva” : dl. Diculescu Niculae, dl. Buga Mihai, d-na Ianus 

Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, dl. Ionescu Aurelian, dl. Giolea Gheorghe, dl. Toma 

Matei si dl. Stefan Sorin. A votat „abtinere” dl. Dumitrache Costel. 

Se trece la dezbaterea asupra celui de-al doilea amendament.  

Dl. Gont Marin: Daca aveau explicatii in documente, nu mai era nevoie de amendamente. Exceptie 

fac Piata agroalimentara si statia fotovoltaica. Nu am nimic cu mentinerea pozitiei in buget, dar nu au 

material pentru sustinere. Este posibil sa se depaseasca suma de 1920 mii lei. 

Dl. primar: Exclus. Trebuie aprobarea Consiliului local. 

Dl. Gont Marin: Se demoleaza piata, unde se duc materialele? Trebuie sa se prezinte o 

fundamentare. Banii publici se risipesc. 

Se supune la vot si al doilea amendament si este votat cu 6 voturi „pentru”, 9 voturi impotriva si un 

vot „abtinere”. Au votat „impotriva” : dl. Diculescu Niculae, dl. Buga Mihai, d-na Ianus Daniela Elena, dl. 

Pavunev Dan, dl. Posea Marius, dl. Ionescu Aurelian, dl. Giolea Gheorghe, dl. Toma Matei si dl. Stefan 

Sorin. A votat „abtinere” dl. Dumitrache Costel. 
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Dl. Marica Ioan: Se voteaza conform legii pe capitole, subcapitole in ceea ce priveste veniturile si 

pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, in ceea ce priveste 

cheltuielile.  

La venituri: dl. Gont Marin intreaba care este gradul de realizare a veniturilor fata de anul trecut? 

D-na Iconaru: 80%. 

Se trece la votarea bugetului la partea de venituri si este votat cu unanimitate. 

La cheltuieli: La servicii publice generale nu sunt discutii si se supune la vot si este votat cu 

unanimitate. 

Subcapitolul 54.02.09 – fond de rezerva, se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Subcapitolul 54.02.10 - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

La 61.02. – Ordine publica - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

La 61.02. – Invatamant - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

La 66.02 – Sanatate - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

La 67.02. – Cultura – dl. Stefan Sorin arata ca PSD nu este de accord cu repartizarea sumelor 

bugetare, cu observatia ca la cele doua institutii culturale – casa de cultura si biblioteca – banii pentru 

programe de dezvoltare lipsesc cu desavarsire, in timp ce sportului I se aloca 12 miliarde lei vechi. De 

asemenea, nu sunt de accord cu suplimentarea cheltuielilor de personal. 

Dl. Primar: Casa Sindicatelor ar putea fi scoasa la vanzare de ANAF. Nu putem investi acolo pentru 

ca nu este a noastra. 

Se supune la vot capitolul in discutie si este votat cu 15 voturi “pentru” si un vot “impotriva” – dl. 

Gont Marin. 

Cap. 68.02 – Asistenta Sociala - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Cap. 70.02 - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Cap. 74.02. – Protectia mediului - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Cap. 82 - se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Cap. Transporturi – 11 voturi “pentru”, 5 voturi “abtinere” – dl.Raducanu Laurentiu, dl. Gont 

Marin, d-na Coman Elena, dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin. 

Cap. Activitati Autofinantate: 15 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” – dl Gont Marin. 

Cap. Invatamant: - dl. Ilie Constantin – Nu a vazut Scoala 3. 

Dl. Primar: Nu au venituri proprii. 

Dl. Ilie Constantin – de ce este diferenta mare intre licee? 

Dl. Primar: Nicio scoala nu seamana cu alta. In trecut foarte multi bani au fost dati la invatamant. Se 

supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Cap. Sanatate: 15 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” – dl Gont Marin. 

Se supune la vot bugetul pe ansamblu si este votat cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva”. 2 voturi 

“abtinere”. A votat “impotriva” dl. Ilie Constantin, au votat “abtinere” dl. Gont Marin, dl. Marica Ioan. 

Se trece la proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 

municipiului Urziceni, proiect de hotarare inclus pe ordinea de zi. 

Se fac propuneri pentru completarea comisiei locale de ordine publica cu 3 consilieri locali, membri 

in aceasta comisie. 

Dl. Toma Matei propune pe dl. Stefan Sorin, d-na Ianus Daniela Elena propune pe dl. Dane Mihai, 

dl. Stefan Sorin propune pe dl. Giolea Gheorghe. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu 12 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva”. Au votat 

„impotriva” d-na Coman Elena, dl. Ilie Constantin si dl. Marica Ioan. Domnul Gont Marin declara ca nu 

participa la vot. 

Probleme diverse. 

Dl. primar: La finalizarea lucrarilor publice, pentru modernizarea strazilor sa se faca o dezbatere si 

sa se stabileasca prioritatile. 

Dl. Buleandra Alexandru isi prezinta raportul de activitate privind activitatea bibliotecii municipale 

pe anul 2010. 

Dl. Gont Marin – Toata stima si respectul pentru dl. Buleandra, pentru ca a mai facut cunoscut 

orasul. Cei din sala au venit din proprie initiativa sau au fost chemati? M-as bucura sa participe de fiecare 
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data. Am votat ca sa-i mearga bine orasului, nu sa se risipeasca bani, sa fie transparenti. Este o masinarie de 

vot aici. 

Dl. Toma Matei – Prin sprijinul consiliului local s-a construit Clubul pensionarilor, care trebuie 

dotat si intretinut. Exista un fond de intretinere? 

Dl. primar: Din sumele alocate la dotarea bazei sportive se pot aloca si Clubului pensionarilor. 

Dl. Marica Ioan: Ar putea fi si sponsorizari. 

Dl. Toma Matei: De multe ori si consilierii PDL au fost o masina de vot. Am votat si cu PDL si sa 

nu se mai victimizeze. 

Dl. primar: Consilierii PDL nu au votat multe proiecte de hotarari. Cu ce proiecte de hotarari au 

venit pentru Urziceni si consilierii PNL nu au fost de acord? 

Dl. Gont Marin: Am fost in Consiliul de administratie la ECOAQUA si m-am implicat in aprobarea 

proiectelor europene. Lucrarile au fost proaste la Clubul pensionarilor. 

Dl. Marica Ioan: Daca nu vorbim civilizat, nu intelege nimeni nimic. 

Dl. primar: Ati depus vreun proiect? 

Dl. Topor: Sala este ingrijorata pentru ca a auzit un consilier intreband ce cauta oamenii aici. Este 

sedinta publica. 

 

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 

    

 

 

 

 


