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                ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 6982 / 8.05.2012 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 7.05.2012 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 Raducanu Laurentiu Valentin.  

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. Irimie Maria, dl. Constantin Dumitru, d-na 

Lupascu Georgeta. 

Din partea presei locale participa: Dinca Robert, Moise Petruta, Vladarau Mariana. 

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

cuvantul presedintelui de varsta pentru a proceda la alegerea presedintelui de sedinta. 

Domnul Diculescu Niculae propune presedinte de sedinta pe d-na Ianus Daniela Elena, iar 

propunerea facuta este votata cu unanimitate. 

Presedintele de sedinta preia lurarile sedintei si supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare, 

care este votat cu 13 voturi „pentru”. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 

2012; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

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

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea si circulatia pe drumurile 

publice din municipiul Urziceni a masinilor autopropulsate utilizate pentru lucrari de constructii, de 

imbunatatiri funciare utilizate pentru efectuarea de lucrari agricole, forestiere, mopede si alte utilaje 

mecanice; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

4. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 95/11.12.2008 privind zonarea terenurilor din 

intravilanul municipiului Urziceni, in vederea stabilirii impozitului pe teren conform prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din hotararea Consiliului local nr. 102 din 11 decembrie 

2008, privind atribuirea de denumire unei strazi nou create in municipiul Urziceni, judetul  Ialomita ; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant din municipiul Urziceni 

– Liceul Tehnologic Sfanta Ecaterina; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind revocarea art.1 din HCL nr. 29/26.03.2012; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

II. PROBLEME  DIVERSE.    
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Presedintele de sedinta solicita introducerea pe ordinea de zi a 3 proiecte de hotarare si completarea 

proiectului de hotarare prevazut la pct.2 de pe ordinea de zi: 

- „Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni 

aferenta trimestrului I, anul 2012”; – Initiator: primar Sava Constantin 

- „Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de urbanism zonal „ Parc fotovoltaic” privind 

terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, T 91, parcela 4, in suprafata de 275.642 mpsi trecerea 

terenului in intravilanul municipiului Urziceni”; – Initiator: primar Sava Constantin 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de urbanism zonal „ Parc solar fotovoltaic” privind 

terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, T17/1, parcela 2, in suprafata de 250.000 mp si trecerea 

terenului in intravilanul municipiului Urziceni.” – Initiator: primar Sava Constantin. 

Dl. primar: S-a solicitat avizul pentru aceste proiecte de hotarari de la comisiile de specialitate si au 

fost avizate. 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, cu completarile propuse si este votata cu 13 voturi 

„pentru”. 

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

general al municipiului Urziceni, pe anul 2012; 

 D-na Ianus Daniela Elena: 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 decontarea cheltuielilor de 

deplasare aferente personalului didactic; 

D-na Ianus Daniela Elena: Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea propusa, care este 

votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului 

pentru inregistrarea si circulatia pe drumurile publice din municipiul Urziceni a masinilor autopropulsate 

utilizate pentru lucrari de constructii, de imbunatatiri funciare utilizate pentru efectuarea de lucrari 

agricole, forestiere, mopede si alte utilaje mecanice;  

D-na Ianus Daniela Elena: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare completarea HCL nr. 95/11.12.2008 

privind zonarea terenurilor din intravilanul municipiului Urziceni, in vederea stabilirii impozitului pe teren 

conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

D-na Ianus Daniela Elena: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului 

Comunitar Consultativ al municipiului Urziceni; 

D-na Ianus Daniela Elena: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare modificarea art. 1 din hotararea 

Consiliului local nr. 102 din 11 decembrie 2008, privind atribuirea de denumire unei strazi nou create in 

municipiul Urziceni, judetul  Ialomita; 

D-na Ianus Daniela Elena: Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei 

unitati de invatamant din municipiul Urziceni – Liceul Tehnologic Sfanta Ecaterina ; 

D-na Ianus Daniela Elena: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind art.1 din HCL nr. 

29/26.03.2012; 

D-na Ianus Daniela Elena: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, 

care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului 

general al municipiului Urziceni aferenta trimestrului I, anul 2012; 
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Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 13 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 

urbanism zonal „ Parc fotovoltaic” privind terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, T 91, 

parcela 4, in suprafata de 275.642 mpsi trecerea terenului in intravilanul municipiului Urziceni . 

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

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

urbanism zonal „ Parc solar fotovoltaic” privind terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, 

T17/1, parcela 2, in suprafata de 250.000 mp si trecerea terenului in intravilanul municipiului Urziceni 

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

 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, d-na. Ianus Daniela Elena declara inchise lucrarile 

sedintei. 

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

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

        Ianus Daniela Elena        Andrei  Cristina  
 


