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         ROMANIA 
          JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Incheiat astazi 31.03.2011 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 17 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: dl. Dinca Robert – reprezentant  Radio Campus, d-na 

Cismasu Elena si dl. Cismasu Eugen - reprezentanti Mesagerul de Urziceni, dl. Vladarau Florin iar din 

partea aparatului de specialitate al primarului : d-na Iconaru Georgeta, d-na Irimie Maria, dl. Creita Ion, d-

na Lupascu Georgeta, dl. Boitos Ilie, d-na Condrut Monica, d-na Apostol Daniela, d-ra Popa Andreea si dl. 

Teleanu Catalin 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 17 voturi „pentru”. 

Dl. Marica Ioan aduce in discutie faptul ca s-a prezentat un proiect de hotarare privind incetarea de 

drept a mandatului de consilier al domnului Dumitrache Costel, fara a se prezenta si un proiect de hotarare 

de validare a mandatului de consilier al supleantului de pe listele PDL. 

Dl. Grigore Felix Cosmin: Trebuia sa apara inca un proiect de hotarare, dar acesta lipseste. Adresa 

de la partid este foarte clara. Urmatorul pe liste este domnul Vladarau Florin. 

Dl. Marica Ioan: In acest raport la proiectul de hotarare prezentat, se arata ca se vacanteaza acest 

mandat. De ce s-a facut numai prima parte si nu si includerea d-lui Vladarau pentru validare? Sa se dea curs 

celor doua probleme. 

D-ra secretar: La o sedinta de instruire a secretarilor, dl. prefect a recomandat ca atunci cand ne 

aflam in situatiile de la art. 9 alin. (2) lit. c) – h
1
) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, sa 

se astepte cel putin 10 zile cat este termenul pentru contestatie pana la validarea mandatului pentru 

supleantul de pe listele de candidati. 

Dl. Grigore Felix: Este o adresa a unui partid, nimeni nu poate sa faca ordine in acel partid decat 

partidul respectiv. Trebuie sa se tina cont de adresa de la partid.  

D-ra secretar: S-a tinut cont de adresa de la partid. S-a intocmit proiect de hotarare privind 

constatarea incetarea mandatului de consilier local al domnului Dumitrache Costel. 

Dl. Grigore Felix: Sa se supuna la vot si validarea domnului Vladarau. 

Dl. Pavunev Dan: Pasii sunt doi si complet diferiti unul de celalalt. 

Dl. Grigore Felix: Domnului Dumitrache i s-a retras sprijinul politic. Domnul consilier are calea 

legala catre partid. Suntem in aceeasi situatie cu cei de la PSD. I s-a retras sprijinul unui consilier si nu vrea 

sa paraseasca functia. 

Dl. Dumitrache Costel: Nu este legal si contravine statutului alesului local, intrucat nu am pierdut 

calitatea de membru de partid. Nu am nicio hotarare a CCL din cadrul PDL prin care sa-mi pierd calitatea 

de membru de partid. 

Dl. consilier Marica Ioan: Exista adresa de la organizatia judeteana a partidului in care se arata ca 

nu mai este consilier. Problemele dvs. sunt cu PDL nu cu Consiliul local. Sa se prezinte la CJ al PDL si sa 

isi rezolve problemele. 
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Ilie Constantin: V-ati dat demisia domnule Dumitrache din partid? 

D-ra secretar: Cand exista contestatii, nu ne putem permite sa ne jucam cu mandatul unui ales, drept 

fundamental prevazut de Constitutie. De aceea s-a luat o marja de precautie si s-a facut proiect de hotarare 

privind constatarea incetarii mandatului de consilier local, urmand ca intr-o sedinta ulterioara a Consiliului 

local sa se valideze si supleantul indicat de partid. 

Dl. Marica Ioan: Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarare, precum 

si a proiectului de hotarare privind validarea mandatului pentru domnul Vladarau Florin. 

Pentru prima propunere supusa la vot,  s-a votat astfel: 7 voturi „pentru”, 8 voturi „impotriva” – 

Pavunev Dan, Giolea Gheorghe, Ianus Daniela Elena, Posea Marius, Diculescu Niculae, Ionescu Aurelian, 

Buga Mihai si Dumitrache Costel - si 2 voturi „abtinere”- Stefan Sorin, Toma Matei. 

A doua propunere cu privire la validarea domnului Vladarau nu s-a mai supus la vot. 

Dl. Grigore Felix: Consilierii PDL se vor abtine de la vot la toate hotararile de pe ordinea de zi, 

intrucat ne aflam intr-o stare de ilegalitate. Vom participa doar cu prezenta. Am fi votat 95% din ceea ce s-a 

propus. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. RAPORTUL PRIMARULUI  PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU  
PENTRU ANUL 2010; 

II. PROIECTE DE HOTARARI: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului 

Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2010; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal 

Urziceni pe anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale a 

Municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizul general si indicatorii tehnico-

economici ai investitiei: Amenajare Piata Agroalimentara in mun. Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru realizarea lucrarii: Intretinere si reparatii 

strazi; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

Intretinere si reparatii strazi; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

Amenajare Piata Agroalimentara in mun. Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

Modernizare cladire Policlinica; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

Reactualizare PUG; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

11. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului terenurilor ce apartin domeniului privat al 

municipiului Urziceni, judetul Ialomita; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a suprafetei de 23.22 ha pasune ce 

apartine domeniului privat al municipiului Urziceni; 
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– Initiator: primar Sava Constantin; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenurilor in suprafata de 1177 mp 

apartinand domeniului privat al mun. Urziceni ; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

14. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din HCL nr. 64/30.08.2007 privind 

concesionarea directa a terenului situat in Urziceni, Calea Bucuresti, bl. OH1; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei bunurilor considerate de stricta necessitate pentru 

nevoile unei familii si a Listei bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile 

familiale conform Legii nr. 416/2001; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2011 

pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile 

beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

17. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 81/23.12.2010 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

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

– Initiator: primar Sava Constantin; 

19. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Grupului Scolar „Sfanta Ecaterina” Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

20. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Grupului Scolar Agricol Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

21. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

22. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII nr.2 Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

23. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII nr.3 Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

24. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit nr.1 Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

25. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit „Raza de soare” Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

III. PROBLEME  DIVERSE.    
Se supune la vot ordinea de zi prezentata si este votata cu 12 voturi „pentru” si 5 „abtineri” – Marica 

Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont Marin. 

Dl. Marica Ioan: S-a votat cu abtinere din partea PDL deoarece nu a fost introdus pe ordinea de zi 

pentru invalidarea mandatului. Care este pozitia Prefecturii pentru hotararile nr. 11 si 12 din 2011? 

D-ra secretar: Inca nu am primit adresa cu privire la controlul de legalitate pentru sedinta din 

10.02.2011. 

 

 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 2010; 
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 Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” 

si 5 voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si 

Gont Marin. 

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Urziceni pe anul 2011; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Politiei Locale a Municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de 
achizitii pe anul 2011; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de 
fezabilitate, devizul general si indicatorii tehnico-economici ai investitiei: Amenajare Piata 

Agroalimentara in mun. Urziceni; 

 A mai existat in 2009 proiect de hotarare cu acelasi subiect si in spate se mai afla documentatia cu 

aceeasi tema. S-a platit documentatia la acea data. Cum poate sa se completeze cu aceleasi date din 

proiectul din 2009? 

 Primar: In caietul de sarcini se specifica ca vor fi scoase sumele. 

 Dl. Marica Ioan: Daca este asa important, de ce nu s-au demarat lucrarile? 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru 
realizarea lucrarii: Intretinere si reparatii strazi; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de 
evaluare pentru achizitia publica de lucrari: Intretinere si reparatii strazi; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de 
evaluare pentru achizitia publica de lucrari: Amenajare Piata Agroalimentara in mun. Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de 
evaluare pentru achizitia publica de lucrari: Modernizare cladire Policlinica; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de 
evaluare pentru achizitia publica de lucrari: Reactualizare PUG; 
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Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului 
terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Urziceni, judetul Ialomita; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin 
licitatie a suprafetei de 23.22 ha pasune ce apartine domeniului privat al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a 
terenurilor in suprafata de 1177 mp apartinand domeniului privat al mun. Urziceni ; 

Dl. Grigore Felix: am avut un amendament la comisie prin care am cerut sa ne informeze daca s-a 

rezolvat problema fondului funciar. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Proiect de hotarare respins. 

Se trece la pct. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din 
HCL nr. 64/30.08.2007 privind concesionarea directa a terenului situat in Urziceni, Calea Bucuresti, bl. 

OH1; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Listei bunurilor 
considerate de stricta necessitate pentru nevoile unei familii si a Listei bunurilor care nu sunt considerate 

de stricta necesitate pentru nevoile familiale conform Legii nr. 416/2001; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni 
si lucrari de interes local pe anul 2011 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 

persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 
81/23.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 
deplasare aferente personalului didactic; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 
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Se trece la pct. 19 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 Grupului Scolar 

„Sfanta Ecaterina” Urziceni; 

Dl. Sorin Stefan propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Toma Matei. 

Dl. Giolea Gheorghe propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Buga Mihai. 

Dl. Dumitrache Costel propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Stefan Sorin. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerile facute si este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 20 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 Grupului Scolar 

Agricol Urziceni; 

Dl. Toma Matei propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Sorin Stefan. 

Dl. Giolea Gheorghe se propune ca el sa faca parte din consiliul de administratie. 

Dl. Diculescu Niculae se propune ca el sa faca parte din consiliul de administratie. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerile facute si este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 21 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 Scolii cu clasele I-VIII 

nr.1 Urziceni; 

Dl. Toma Matei propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl.Ionescu Aurelian. 

Dl. Dumitrache Costel propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Dane Mihai. 

Dl. Stefan Sorin propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Toma Matei. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerile facute si este votat cu 12 voturi „pentru” si 5 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena si Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 22 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 Scolii cu clasele I-VIII 

nr.2 Urziceni; 

Dl. Toma Matei propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Sorin Stefan. 

Dl. Ionescu Aurelian propune sa faca parte din consiliul de administratie pe d-na Ianus Daniela 

Elena. 

Dl. Buga Mihai propune ca el sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Gont Marin, care a 

refuzat sa fie nominalizat. Il propune pe dl. Marica Ioan care refuza. Este propus dl. Pavunev Dan. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerile facute si este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul 
local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII 

nr.3 Urziceni; 

Dl. Stefan Sorin propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Toma Matei. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerea facuta si este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 24 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 Gradinitei cu program 

prelungit nr.1 Urziceni; 

Dl. Toma Matei propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Sorin Stefan. 
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Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerea facuta si este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 25 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 Gradinitei cu program 

prelungit „Raza de soare” Urziceni;  

Dl. Stefan Sorin propune sa faca parte din consiliul de administratie pe dl. Toma Matei. 

Se supune proiectul de hotarare la vot cu propunerea facuta si este votat cu 11 voturi „pentru” si 6 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont 

Marin si Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la la probleme diverse. 

Dl. Gont Marin : De ce s-a renuntat la revelionul caricaturistilor? Era destul de important. 

Dl. primar: Dumneavoastra nu ati votat bugetul local Asta este cauza. 

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 
    
 
 

 

 


