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                    ROMANIA 

         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 18.04.2011 in sedinta extraordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care 

a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 10 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. Absenteaza: 
Dane Mihai, Gont Marin, Grigore Felix Cosmin, Marica Ioan, Pavunev Dan, Posea Marius, Raducanu Laurentiu 

Valentin  
De drept participa : dl. viceprimar Diculescu Niculae si d-ra secretar Andrei Cristina. 

D-ra Andrei Cristina deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da 

cuvantul presedintelui de varsta – dl. Diculescu Niculae pentru a proceda la alegerea presedintelui de 

sedinta, care il propune pe dl. consilier Toma Matei.  

Se supune la vot propunerea privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului consilier Toma 

Matei si este votat cu 8 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”. Au votat „abtinere” urmatorii consilieri: d-na 

Coman Elena si dl. Ilie Constantin. 

Este ales presedinte de sedinta dl. Toma Matei.  

Dl. Toma Matei preia lucrarile sedintei si supune la vot urmatorul proiect al ordinii de zi. 

 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la 

nitrati din surse agricole. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este votat cu cu 8 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”. Au votat 

„abtinere” urmatorii consilieri: d-na Coman Elena si dl. Ilie Constantin. 

 

 Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de 

actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole.   

Nefiind discutii asupra materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu 8 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”. Au votat „abtinere” urmatorii consilieri: d-na Coman Elena si dl. 

Ilie Constantin. 

 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. consilier Toma Matei, declara inchise lucrarile 

sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

         Presedinte de sedinta,                               Secretar,  

     TOMA  MATEI       ANDREI  CRISTINA 

    

 

 

 


