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         ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 28415 / 22.11.2011 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 21.11.2011 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut loc la 

sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 16 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie.  

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

Cristina. 

Ca invitati participa : din partea presei locale - d-na Cismasu Elena si dl. Cismasu Eugen - reprezentant 

Mesagerul de Urziceni, iar din partea aparatului de specialitate al primarului : d-na Iconaru Georgeta si dl. Constantin 

Dumitru.  

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. Este propus dl. Raducanu Laurentiu 

Valentin, se supune la vot propunerea facuta, care este votata cu 16 voturi „pentru”. 

Dl. consilier  Raducanu Laurentiu Valentin preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul verbal ale 

sedintei anterioare si este votat cu 16 voturi „pentru”. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta 

trimestrului III din anul 2011;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

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

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor garantii pentru persoanele fizice si juridice care afecteaza 

carosabilul, trotuarele, parcarile si spatiile verzi in vederea executarii unor lucrari tehnico-edilitare subterane pe 

raza municipiului Urziceni, judetul Ialomita; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si 

revizuirea planurilor de urbanism si atributiile responsabilului cu informarea si consultarea publicului cu privire la 

elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism fara P.U.Z.; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului 

Urziceni cu suprafata de 310,68 mp; 

– 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; 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

II. PROBLEME  DIVERSE.    

Se supune la vot ordinea de zi prezentata  si este votata cu 16 voturi „pentru”. 

 

 Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al 

municipiului Urziceni aferenta trimestrului III din anul 2011; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  voturi 12 „pentru” si 4 voturi 

„abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont Marin. 
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Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare aprobarea rectificarii bugetului general al 

municipiului Urziceni pe anul 2011; 

Dl. Gont Marin: Referatul de la Biserica Sf. Treime – de ce nu se aproba toata suma de 250.000 lei? 

Dl. primar: Cititi mai bine materialul! Nu este vorba de Biserica Sf. Treime, ci de Catedrala Constantin si 

Elena. 

Dl. Gont Marin: Sunt executate lucrarile? Au inceput? 

Dl. primar: Conform proiectelor, o parte din ele, da. 

Dl. Gont Marin: Sunt de acord cu rectificarea de la scoli si biserici. Ce reprezinta suma de la reparatii strazi? 

Dl. primar: Trebuie facuta o plata care este corecta, normala si legala. Bugetul nu se poate aproba partial. 

Dl. Stefan Sorin: Multumesc domnului primar pentru repartizarea sumelor catre institutiile cultural-

educative. 

Dl. Gont Marin: Sunt de acord cu repartizarea pentru biserici si scoli, dar nu si pentru reparatii strazi. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  voturi 12 „pentru” si 4 voturi 

„abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont Marin. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare 

aferente personalului didactic; 

Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu 16 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea unor garantii pentru 

persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul, trotuarele, parcarile si spatiile verzi in vederea executarii 

unor lucrari tehnico-edilitare subterane pe raza municipiului Urziceni, judetul Ialomita; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi „pentru” . 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si atributiile responsabilului cu informarea 

si consultarea publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 

fara P.U.Z.; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce 

apartin domeniului privat al municipiului Urziceni cu suprafata de 310,68 mp; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 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; 

Dl. Marica Ioan: Daca s-a aprobat inainte hotararea cu privire la consultarea publicului, nu inteleg cum se 

poate aproba acest proiect. 

Dl. Constantin Dumitru: In anul 2010 s-au obtinut toate avizele. S-a facut publicitatea prevazuta in raportul la 

proiectul de hotarare. 

Dl. Marica Ioan: Raspunsul nu ma multumeste. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi „pentru”. 

Probleme diverse.  

Dl. Gont Marin: La elaborarea bugetului pe anul 2012, sa se solicite de la scoli situatii pentru toate 

investitiile. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. consilier Raducanu Laurentiu Valentin, declara inchise 

lucrarile sedintei. 

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

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

       Raducanu Laurentiu Valentin       Andrei  Cristina  
 


