JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL URZICENI
Nr. 9625 / 28.06.2012

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 27.06.2012 în şedinŃa de constituire convocată de prefectul
judeŃului IalomiŃa prin ordinul nr. 201/20.06.2012.
Dl. prefect Petre Gigi constată dă citire ordinului de convocare, constată că
procedura de validare a primarului municipiului Urziceni a fost finalizată şi efectuează
apelul nominal al consilierilor aleşi în data de 10.06.2012.
La sedinta participă 16 consilieri aleşi în CircumscripŃia electorală nr. 3 Urziceni,
precum şi primarul ales. Se ia act de opŃiunea la mandatul de primar al municipiului
Urziceni a domnului Sava Constantin şi renunŃarea la mandatul de consilier şi de
renunŃarea d-nei Tănase Iulia Valentina la mandatul de consilier ales. Sunt prezenŃi
domnii Slobozeanu Petre – supleant pe listele de candidaŃi PNL şi Grigore Felix Cosmin supleant pe listele de candidaŃi PDL.
Dl. prefect Petre Gigi prezintă modul de desfăşurare a şedinŃei de constituire,
precizând că aceasta se desfăşoară în două părŃi, prima parte condusă de preşedintele de
vârstă şi doi asistenŃi, care vor asigura procedurile de constituire a Consiliului local
Urziceni, iar după alegerea preşedintelui de şedinŃă şi depunerea jurământului de către
primar, se continuă cu partea a doua a şedinŃei în care se va alege viceprimarul şi se vor
constitui comisiile de specialitate ale Consiliului local.
Dl prefect Gigi Petre invită preşedintele de vârstă, dl. Dumitrescu Ion, pentru ca
acesta, împreună cu doi asistenŃi, reprezentând cei mai tineri dintre consilieri, dl. Cristea
Nicolae şi dl. Ionescu Aurelian să conducă lucrările şedinŃei de constituire până la
momentul declarării consiliului ca legal constituit şi alegerea preşedintelui de şedinŃă.
Ca invitati participă: presedintele ales al Consiliului Judetean IalomiŃa domnul
Ciupercă Silvian, preşedintele filialei judetene PNL – domnul Martin Ioan, preşedintele
PP-DD Ialomita, domnul Ştefan Stoica, din partea presei locale Cismaşu Eugen, Dincă
Robert, Vlădărău Mariana, Marcu PetruŃa si dl. Alexandrescu Octavian, dl. Constantin
Dobre, dl. Constantin Dumitru, dl. Cristea Adrian, d-na Hrean Constanda si d-na Popescu
Viorica.
Domnul Dumitrescu Ion preia lucrările şedinŃei, felicită pe primarul ales şi pe
consilierii aleşi, mulŃumeşte celor care participă la şedinŃele consiliului local, şedinŃele
fiind publice.
Se stabilesc grupurile de consilieri.
Grupul PNL desemnează reprezentant pe dl. Diculescu Niculae. Grupul PSD
desemnează reprezentant pe dl. Cazan Liviu Aurelian. Grupul PDL desemnează
reprezentant pe dl. Babagianu Gheorghe. Dl. Cristea Nicolae solicită a fi considerat lider
de grup al partidului PP-DD şi să aibă reprezentare în comisia de validare.

Preşedintele de vârstă, dl. Dumitrescu Ion propune sa se treaca la alegerea
membrilor comisiei de validare si propune ca acesta comisie sa aiba un numar de 5
membri.
Supusa la vot, propunerea facuta este votata cu unanimitate.
Preşedintele de vârstă, dl. Dumitrescu Ion propune să se treacă la completarea
comisiei de validare şi propune completarea acesteia luându-se în calcul proporŃiile ce
decurg din numărul de mandate deŃinut de fiecare partid în parte. Prin urmare ar trebui ca
în comisia de validare să facă parte 2 reprezentanŃi ai PNL, 2 reprezentanŃi ai PSD şi 1
reprezentant PDL.
Liderul de grup PNL consideră ca PNL ar trebui să aibă în aceste condiŃii 3
reprezentanŃi şi propune membri în comisia de validare pe d-na Ianuş Daniela Elena, dl.
Ionescu Aurelian şi dl. Buga Mihai.
Domnul prefect Petre Gigi atrage atenŃia că trebuie respectată OrdonanŃa
Guvernului nr. 35/2002, nu Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Consiliului
local Urziceni.
Domnul Pavunev Dan: Normal ar fi ca să facă parte din comisia de validare 3 de
la PNL şi 2 de la PSD, după proporŃiile enunŃate.
Domnul Antonescu Lidun nu este de acord cu modalitatea de calcul, considerând
regulamentul adoptat în mandatul trecut ca fiind caduc.
Domnul Cristea Nicolae nu este de acord cu modalitatea de calcul precizând că
ordonanŃa nr. 35/2002 nu prevede în clar o modalitate de calcul şi toate partidele ar trebui
reprezentate în comisia de validare.
Preşedintele de vârstă, dl. Dumitrescu Ion: Numărul de locuri se determină în
funcŃie de numărul de consilieri aleşi.
Domnul Pavunev Dan: Dar cum se rotunjeşte? Regula nu este corectă.
Preşedintele de vârstă, dl. Dumitrescu Ion: Cei patru lideri de grup să stabilească
modalitatea de completare a comisiei de validare.
Domnul Grigore Felix Cosmin: Domnul primar să nu se mai antepronunŃe pentru
că încă nu ştie dacă are majoritatea.
D-na secretar Andrei Cristina: La şedinŃele anterioare de constituire a Consiliilor
locale ale municipiului Urziceni, ordonanŃa guvernului nr. 35/2002 a fost interpretată în
sensul asigurării reprezentării fiecărui partid în comisia de validare, după care partidul
sau partidele cu un număr mai mare de mandate au completat comisia de validare.
Domnul Grigore Felix Cosmin: PDL poate să renunŃe în favoarea PSD, dacă
acesta doreşte!
Domnul prefect Petre Gigi: Trebuie avut în vedere temeiul legal. Nu este doar o
interpretare, ci este legal ca toate grupurile reprezentate în consiliul local să aibă
reprezentanŃi.
Nefiind obiecŃii la modul de constituire prezentat, se fac propuneri pentru
completarea comisiei de validare, astfel: dl. Diculescu Niculae, lider PNL – propune pe
d-na Ianuş Daniela Elena şi dl. Ionescu Aurelian, dl. Cazan Liviu Aurelian, lider PSD –
propune pe dl. Dumitrescu Ion, dl. Babagianu Gheorghe, lider PDL – propune pe dl.
Marica Ioan şi iar domnul Cristea Nicolae, din partea PP-DD. Supuse la vot, propunerile
au fost votate cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare şi este
votată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Membrii comisiei trec la alegerea preşedintelui de comisie şi a secretarului
acesteia. In urma votului sunt desemnaŃi preşedinte comisie validare d-na Ianuş Daniela
Elena cu 4 voturi „pentru” şi 1 vot „abŃinere” - şi dl. Ionescu Aurelian cu 5 voturi
„pentru” secretar al comisiei.
Comisia de validare se retrage in vederea analizarea dosarelor consilierilor aleşi în
vederea validării mandatelor de consilieri locali.
Dupa analizarea dosarelor, comisia de validare, prin d-na Ianuş Daniela Elena da
citire şi anexei cuprinzând numele a 17 consilieri propuşi spre validare:
1. ANTONESCU LIDUN CĂTĂLIN – Partidul NaŃional Liberal
2. BABAGIANU GHEORGHE – Partidul Democrat Liberal
3. BUCULESCU ELENA – Partidul Social Democrat
4. BUGA MIHAI – Partidul NaŃional Liberal
5. CAZAN LIVIU AURELIAN – Partidul Social Democrat
6. CRISTEA NICOLAE – Partidul Poporului – Dan Diaconescu
7. DICULESCU NICULAE – Partidul NaŃional Liberal
8. DUMITRESCU ION – Partidul Social Democrat
9. GIOLEA GHEORGHE – Partidul NaŃional Liberal
10. GRIGORE FELIX COSMIN – Partidul Democrat Liberal - supleant
11. IANUŞ DANIELA ELENA – Partidul NaŃional Liberal
12. IONESCU AURELIAN – Partidul NaŃional Liberal
13. MARICA IOAN – Partidul Democrat Liberal
14. PAVUNEV DAN – Partidul NaŃional Liberal
15. RĂDULESCU CIPRIAN VIOREL – Partidul Social Democrat
16. SLOBOZEANU PETRE – Partidul NaŃional Liberal - supleant
17. ŞTEFAN PETRE – Partidul Social Democrat
Se ia act de faptul că dl. Sava Constantin, consilier pe lista PNL şi-a depus în scris
opŃiunea pentru exercitarea mandatului de primar şi renunŃarea la mandatul de consilier
local şi d-na Tănase Iulia Valentina şi-a depus cererea de renunŃare la mandatul de
consilier ales.
Se trece la validarea mandatelor celor propuşi de catre comisia de validare
individual prin vot deschis, în ordine alfabetică, fără ca cel căruia i se validează mandatul
să participe la vot. Supuse la vot, mandatele consilierilor sunt votate cu unanimitate de
voturi „pentru”, pentru fiecare dintre aceştia.
Fiecare dintre consilierii al caror mandat a fost validat depun jurământul în ordine
alfabetică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi este votat cu unanimitate de voturi
„pentru”.
După depunerea juramantului de catre consilieri şi aprobarea hotărârii de validare,
domnul Dumitrescu Ion, preşedintele de vârstă, declară Consiliul local Urziceni legal
constituit. Se supune la vot şi este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
Preşedintele de vârstă, domnul Dumitrescu Ion mulŃumeşte cetăŃenilor care au
votat şi îi asigură că administrarea municipiului va fi la un nivel cât mai ridicat.
Solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă.
Domnul Buga Mihai propune pe domnul Diculescu Niculae preşedinte de şedinŃă pentru
următoarele două luni, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcŃionare al
Consiliului local Urziceni.

Supusa la vot propunerea facuta este votata cu unanimitate de voturi „pentru”.
Domnul Diculescu Niculae preia lucrările şedinŃei şi dă cuvântul domnului prefect
Petre Gigi pentru a da citire încheierii Judecătoriei Urziceni pentru validarea primarului
municipiului Urziceni. După citirea încheierii Judecatoriei Urziceni, primarul depune
juramantul în faŃa consiliului local.
După depunerea jurământului, domnul primar Sava Constantin mulŃumeşte
cetăŃenilor că l-au votat, îi asigură că că nu-i va dezamăgi, mulŃumeşte echipei sale care la sprijinit în campania electorală şi doreşte ca acest consiliu să funcŃioneze altfel decât
până acum şi în alte condiŃii şi să nu se mai cramponeze de anumite decizii politice. Miaş dori ca fiecare grup de consilieri să-şi aducă 20 – 30 de oameni în sală la fiecare
şedinŃă a consiliului local.
Domnul Grigore Felix felicită pe domnul primar şi colegii de la PSD care au
dublat numărul de consilieri, pe cei de la PDL şi mulŃumeşte domnului Tinel Gheorghe
pentru sprijinul din campania electorală.
Se trece la procedura de alegere a viceprimarului.
Domnul Diculescu Niculae solicită să se facă propuneri de candidaŃi pentru
funcŃia de viceprimar.
Domnul Antonescu Lidun Cătălin propune candidat la funcŃia de viceprimar pe
domnul Cristea Nicolae, iar domnul Grigore Felix propune pe domnul Diculescu Niculae,
care refuză candidatura la funcŃia de viceprimar.
Domnul Cristea Nicolae: EmoŃiile sunt direct proporŃionale cu solemnitatea
evenimentului, şi dacă voi fi ales, voi realiza echilibrul de care vorbea domnul primar.
Se completeaza buletinele de vot, după care se trece la exprimarea votului secret.
Dupa ce toŃi consilierii locali şi-au exprimat votul, comisia de validare trece la
desigilarea urnei şi numărarea votului.
Preşedintele comisiei de validare, d-na Ianuş Daniela Elena, dă citire fiecărui vot
în parte şi constată că pentru domnul Cristea Nicolae a obŃinut 9 voturi „pentru”, şi 8
voturi „împotrivă”.
Domnul Diculescu Niculae declară ales ca viceprimar pe domnul Cristea Nicolae.
Se trece la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urziceni.
Se propune ca din comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala,
buget, finante, utilitati publice si comert sa faca parte 5 membri si sunt propusi
urmatorii consilieri: d-na. Ianuş Daniela Elena, dl. Diculescu Niculae, dl. Dumitrescu Ion,
dl. Marica Ioan, dl. Grigore Felix.
Se propune ca din comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agricultură să facă
parte 5 consilieri şi sunt propuşi următorii: dl. Pavunev Dan, dl. Buga Mihai, dl. Cazan
Liviu Aurelian, dl. Ştefan Petre, dl. Babagianu Gheorghe.
Se propune ca din comisia pentru învaŃământ, cultură, sănătate, protecŃie socială,
activităŃi recreative şi sportive să facă parte 3 consilieri si sunt propuşi următorii: dl.
Antonescu Lidun, dl. Slobozeanu Petre, dl. Rădulescu Ciprian Viorel.
Se propune ca din comisia pentru pentru administratie publica locală, juridică,
aparare civilă, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti, relaŃii interne şi
internaŃionale să facă parte 3 consilieri şi sunt propuşi următorii: dl. Ionescu Aurelian, dna. Buculescu Elena, dl. Giolea Gheorghe.

Supus la vot proiectul de hotărâre, cu propunerile făcute, este votat cu unanimitate
de voturi „pentru”.
Domnul prefect Gigi Petre mulŃumeşte domnului Dumitrescu Ion şi domnului
Diculescu Niculae pentru că i-au uşurat activitatea în a conduce această şedinŃă de
constituire. În 1996 a fost pentru prima dată consilier, îi felicită şi le urează succes
domnilor consilieri, felicită viceprimarul şi urează succes primarului, întrucât s-au făcut
multe lucruri în Urziceni. Doreşte ca tot ce rezultă din acest consiliu să fie în interesul
cetăŃenilor, să se lase deoparte ranchiuna şi să se dea dovadă de mai multe înŃelepciune.
Le doreşte succes.
Domnul Martin Ioan – preşedinte PNL, filiala IalomiŃa, felicită consiliul local şi
pe primar, le doreşte sănătate, putere de muncă şi înŃelepciune şi să-şi aducă la îndeplinire
jurământul. Le doreşte un mandat uşor.
Domnul Ciupercă Silvian: Urziceniul este un pol de creştere urbană, doreşte să se
urmărească parteneriatele cu celelalte structuri, a observat că la Urziceni se ating limitele
democraŃiei locale. Le doreşte tuturor succes.
Domnul Stoica Ştefan, preşedinte filiala PP-DD IalomiŃa mulŃumeşte cetăŃenilor
care l-au susŃinut la alegeri şi este convins că animozităŃile vor dispărea, viceprimarul
ales din partea PP-DD va avea rol de echilibru.
Domnul Antonescu Lidun, în nume personal adresează rugămintea să Ńină cont de
ceea ce au promis cu toŃii şi să se finanŃeze în continuare şi celelalte proiecte ale
Urziceniului. Dacă şi judeŃul ar face cât a făcut administraŃia locală, oraşul ar arăta altfel.
Domnul Cazan Liviu Aurelian asigură că activitatea în consiliul local va fi una
constructivă.
Nemaifiind alte discuŃii, preşedintele de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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