
        JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi 01.03.2010 in sedinta extraordinara 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 Dobre Marian, doamna Savelciuc 
Stela, domnul Stanciu Cosmin Marius.  

De drept participa : dl. viceprimar - Diculescu Niculae si d-ra Popa 
Andreea. 

Ca invitati participa: din partea presei locale – reprezentant Radio Sud 
Est Vladarau Mariana, Radio Campus - Dinca Robert Viorel, dl. Toma 
Matei, dl. Stefan Sorin. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei arata ca este legal 
constituita. 

Domnul Buga Mihai, presedintele de sedinta, preia lucrarile sedintei si 
supune la vot proiectul ordinii de zi 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. Grigore Felix Cosmin si consilierii 
PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu.  
  
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 constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier al d-nei  Savelciuc Stela; 

3.Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei de validare a 
Consiliului Local al municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa; 

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

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; 
 

Se trece la pct. l de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Stanciu 
Cosmin Marius; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune 
la vot, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. 
Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela 
Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 
PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane 
Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-nei  Savelciuc 
Stela; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune 
la vot, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. 
Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela 
Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 
PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane 
Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa; 

Se propune ca domnul consilier Nedelcu Marian sa faca parte din 
comisia de validare in locul domnului Stanciu Cosmin Marius. 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune 
la vot, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. 
Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela 
Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 
PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane 
Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni 
al domnului  Ştefan Sorin; 

Domnul consilier Gont Marian arata ca in sentinta civila scrie ca sunt 
anulate si cateva Hotarari ale Consiliului Local. Intreaba daca acestea se vor 
relua. 



D-ra Popa Andreea raspunde ca da.  
Comisia de validare se retrage pentru a verifica dosarul consilierului 

ce urmeaza a fi validat/invalidat si pentru a incheia procesul-verbal de 
propunere de validare a mandatului de consilier local. 

Dupa prezentarea in sedinta a procesului-verbal al comisiei de 
validare, presedintele de sedinta, dl. Buga Mihai, supune la vot proiectul de 
hotarare, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - 
dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus 
Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, 
consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache 
Costel, dl. Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. 
Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Stefan Sorin 
si la validarea mandatului de consilier al acestuia.  

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni 
al domnului  Toma Matei; 

Comisia de validare se retrage pentru a verifica dosarul consilierului 
ce urmeaza a fi validat/invalidat si pentru a incheia procesul-verbal de 
propunere de validare a mandatului de consilier local. 

Dupa prezentarea in sedinta a procesului-verbal al comisiei de 
validare, presedintele de sedinta, dl. Buga Mihai, supune la vot proiectul de 
hotarare, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - 
dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus 
Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, 
consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache 
Costel, dl. Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. 
Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu si consilierul PSD: dl. Stefan 
Sorin. 

S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Toma Matei 
si la validarea mandatului de consilier al acestuia.  

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului local 
Urziceni; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune 
la vot, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. 
Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela 
Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 
PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Marica Ioan, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, 



dl. Raducanu Valentin Laurentiu si consilierii PSD: dl. Stefan Sorin, dl. 
Toma Matei. 

Domnul consilier Grigore Felix Cosmin le ureaza bun venit celor doi 
consilieri. 

 
Nemaifiind alte discutii, presedintele sedintei declara lucrarile sedintei 

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

 
 
      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  
             Buga Mihai       
 


