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        JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi 22.02.2010 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 
Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 17 consilieri in 
functie. Absenteaza: domnul Grigore Felix Cosmin, doamna Savelciuc Stela, domnul 
Stanciu Cosmin Marius. 

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

Ca invitati participa : Prefectul judetului Ialomita d-nul Teculescu Madalin, din 
partea presei locale – reprezentant Radio Sud Est Vladarau Marina, Dinca Robert -  
Radio Campus, dl. Toma Matei, dl. Stefan Sorin, iar din partea aparatului de 
specialitate al primarului : Iconaru Georgeta, Dobre Constantin, Boitos Ilie, Apostol 
Camelia, Constantin Dumitru. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei, arata ca este legal constituita si 
da cuvantul d-lui consilier Diculescu Nicolae, presedintele de varsta al consiliului 
local, pentru a proceda la alegerea presedintelui de sedinta.  

Dl consilier Diculescu Nicolae propune ca presedinte de sedinta pentru lunile 
februarie – martie pe d-nul consilier Buga Mihai. 

Se consulta sedinta daca mai sunt si alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri 
se supune la vot propunerea facuta care este votata cu unanimitate. 

D-nul consilier Buga Mihai preia lucrarile sedintei si supune la vot procesul 
verbal al sedintei anterioare, care este votat cu unanimitate. Voteza „pentru” 
consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na 
Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Posea Marius, dl. Pavunev Dan 
consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Dobre Marian si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 
Valentin Laurentiu.  

In continuare, se prezinta proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare : 
 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 
1.Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier al domnului Stanciu Cosmin Marius; 
2.Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului 

Local al municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa; 
3.Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier al d-nei  Savelciuc Stela; 
4.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 

local al municipiului Urziceni al domnului  Ştefan Sorin; 
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5.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului  Toma Matei; 

6.Proiect de hotarare privind completarea componenţei unor comisii de 
specialitate ale Consiliului local Urziceni; 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului 
propriu al municipiului Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2009; 

8.Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul 
Urziceni, jud.Ialomita;  

 
II. PROBLEME  DIVERSE - declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii 

si alte probleme.    
Domnul consilier Buga Mihai arata ca initiatorul propune retagerea de pe 

ordinea de zi a punctului 8, deoarece nu sunt respectate prevederile OG 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. 

Se  supune la vot proiectul ordinii de zi modificat prin propunerea mai sus 
mentionata. Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. Au votat „pentru”: 
consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na 
Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Posea Marius, dl. Pavunev Dan 
consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Dobre Marian si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 
Valentin Laurentiu.  
 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Stanciu Cosmin Marius; 
 Domnul consilier Buga Mihai spune ca s-a respins recursul la Curtea de Apel si 
ca am pierdut procesul. 

Domnul consilier Marica Ioan precizeaza ca din luna martie 2009 s-a solicitat 
aceasta situatie. Nu intelege de ce se vine cu aceasta propunere dupa un an de zile. 
Considera ca aceste documente trebuiau prezentate inainte de sedinta. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca cei doi consilieri au atacat prin 
recurs si ca i se pare corect sa-si apere situatia. 

Domnul consilier Marica Ioan solicita sa li se prezinte Hotararea 
Judecatoreasca irevocabila, nu o hartie luata de pe internet. Consilierii PDL isi mentin 
acelasi punct de vedere, au sustinut decizia partidului si a Prefecturii, nu vor sa 
greseasca. 

Domnul consilier Ionescu Aurelian explica ca este o sentinta civila data de 
Tribunalul Ialomita care este atacata prin recurs la Curtea de Apel Bucuresti unde ne-
a fost respins recursul. Hotararea este definitiva si irevocabila. 

Domnul consilier Marica Ioan intreaba de ce nu s-a respectat decizia in iunie 
2009. 

Domnul consilier Dobre Marian arata ca atunci cand vor avea hotararea 
definitiva vom sta de vorba. 

Domnul consilier Buga Mihai spune ca nu considera normal tergiversarea 
aceasta. Nu este corecta. 
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Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 7 
voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si 5 voturi „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 
Punctul 2 nu se mai discuta. 
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier al d-nei  Savelciuc Stela; 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 7 

voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si 5 voturi „abtinere”. 
Proiectul de hotarare a fost respins. 
Punctele 4, 5, 6 nu se mai discuta. 
Se trece la pct. 7 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 2009; 

Domnul consilier Gont Marian spune ca din raspuns constata ca majoritatea 
lucrarilor de investitii apar incepute din aprilie, deci inainte de aprobarea bugetului. 
Ne batem joc de banii publici. Este nemultumit de lucrarile de investitii. Parcarile nu 
sunt trecute in lucrarea ceruta. Lucrarile de investitii sa asigure calitatea 
corespunzatoare fiind facute din banii publici. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 7 
voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si 6 voturi „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 
 
Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, domnul consilier Buga Mihai , 

declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 
      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  
           Buga Mihai    
 
 
 
 
 

 
 
 

 


