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                ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 10703 / 24.07.2012 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 23.07.2012 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. Au absentat: 

dl. consilier Babagianu Gheorghe, d-na consilier Buculescu Elena, dl. consilier Buga Mihai si dl. consilier 

Radulescu Ciprian Viorel. 

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

Cristina. 

Ca invitati participa, din partea aparatului de specialitate al primarului si serviciilor subordonate 

Consiliului local Urziceni : d-na Iconaru Georgeta, d-na. Apostol Daniela, dl. Creita Ion, d-na Lupascu 

Georgeta. 

Din partea presei locale participa: Dinca Robert, Cismasu Dora, Cismasu Eugen, Vladarau Mariana. 

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

cuvantul presedintelui de sedinta. 

Presedintele de sedinta preia lurarile sedintei si supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare, 

care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare aferente personalului didactic – 

Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe apartinand 

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

3. Proiect de hotarare privind modificarea a sase functii publice din Statul de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Urziceni – Directia Politie Locala – Serviciul de ordine, liniste 

publica, paza bunurilor – Initiator: primar Sava Constantin; 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Primariei municipiului Urziceni in Adunarea 

Generala a Actionarilor si a reprezentantului Consiliului local Urziceni in Consiliul de Administratie al 

Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ECOAQUA Calarasi – Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe catre SC ECOTERM SRL a terenului in 

suprafata de 1307,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni – Initiator: primar Sava 

Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant din municipiul 

Urziceni, judetul Ialomita- Scoala Gimnaziala “ Ion Heliade Radulescu” - Initiator: primar Sava 

Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant din municipiul 

Urziceni, judetul Ialomita- Scoala Gimnaziala” Alexandru Odobescu” - Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant din municipiul 

Urziceni, judetul Ialomita- Liceul Tehnologic - Initiator: primar Sava Constantin; 

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

face parte din Consiliul de Administratie al Colegiului National “Grigore Moisil”Urziceni - Initiator: 

primar Sava Constantin; 

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

face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni - Initiator: 

primar Sava Constantin; 
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11. Proiect de hotarare  privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a 

face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Urziceni - Initiator: primar Sava 

Constantin; 

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

face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale” Alexandru Odobescu” Urziceni -Initiator: 

primar Sava Constantin; 

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

face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale“ Ion Heliade Radulescu” Urziceni - Initiator: 

primar Sava Constantin; 

14. 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” - Initiator: 

primar Sava Constantin; 

15. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a 

face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii al Liceului Tehnologic Urziceni – Initiator: 

primar Sava Constantin. 

II. PROBLEME  DIVERSE.    

 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, si este votata cu 13 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 

deplasare aferente personalului didactic; 

 Dl. Diculescu Niculae: Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  

voturi 12 „pentru”. Domnul consilier Ionescu Aurelian nu a participat la vot. 

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

cu strigare a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni; 

Dl. Dumitrescu Ion solicita sa i se puna la dispozitie costul expertizei efectuate. 

D-na Iconaru Georgeta: Costul expertizei este de 800 lei. 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea propusa, care este 

votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea a sase functii 

publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Urziceni – Directia 

Politie Locala – Serviciul de ordine, liniste publica, paza bunurilor;  

Dl. primar: Au fost promovati 6 politisti locali, in conformitate cu prevederile legale. 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este 

votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Primariei municipiului Urziceni in Adunarea Generala a Actionarilor si a reprezentantului Consiliului 

local Urziceni in Consiliul de Administratie al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ECOAQUA 

Calarasi; 

Dl. primar intreaba daca doreste cineva sa participe. 

Dl. Grigore Felix Cosmin: Este o recomandare in adresa de la ADI Ecoaqua Calarasi sa faca parte 

din AGA domnul primar.  

Dl. Diculescu Niculae: Propun pe dl. primar Sava Constantin sa faca parte din AGA, propunere 

votata cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Dl. primar propune ca din din Consiliul de administratie al ADI Ecoaqua Calarasi sa faca parte dl. 

viceprimar Cristea Nicolae si este votat cu unanimitate de voturi „pentru”. Dl. Cristea Nicolae s-a abtinut 

de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe 

catre SC ECOTERM SRL a terenului in suprafata de 1307,00 mp apartinand domeniului privat al 

municipiului Urziceni – Initiator: primar Sava Constantin; 

Dl. Cazan Liviu: S-au facut unele precizari in sedinta de comisie urbanism, si anume sa se spuna 

care este situatia actuala a terenului. 
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D-na secretar: S-a adus la cunostinta solicitatrea dvs. domnului Constantin Dumitru de la 

compartiment urbanism, domnului Creita Ion si domnului viceprimar, insa dl. Constantin Dumitru este in 

concediu. 

Dl. Dumitrescu Ion: Este legala concesionarea directa?  

D-na secretar: Potrivit legii nr. 50/1991, art. 15 alin. 1 lit. e) , se poate concesiona direct teren pentru 

extinderea unor constructii existente pe terenuri alaturate. Daca nu este vorba de o extindere a unor 

constructii existente, atunci terenurile se concesioneaza prin licitatie publica. SC ECOTERM SRL a 

solicitat concesionare pentru extinderea unor constructii existente. Va trebui sa faca proiect si sa extinda 

constructiile existente, altfel nu este legal. 

Dl. primar: Daca este ilegal, vine de la Prefectura ordin de ilegalitate. 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  voturi 8 „pentru” si 

5 voturi ”abtinere”. S-au abtinut urmatorii consilieri: Marica Ioan, Grigore Felix, Cazan Liviu, Stefan Petre, 

Dumitrescu Ion. Proiect de hotarare respins. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei 

unitati de invatamant din municipiul Urziceni, judetul Ialomit a - Scoala Gimnaziala “ Ion Heliade 

Radulescu”; 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator, care 

este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei 

unitati de invatamant din municipiul Urziceni, judetul Ialomita- Scoala Gimnaziala” Alexandru 

Odobescu”; 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

 Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei 

unitati de invatamant din municipiul Urziceni, judetul Ialomita - Liceul Tehnologic; 

Dl. Diculescu Niculae: Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu  voturi 13 „pentru”. 

Se trece la pct. 9 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 Colegiului National 

“Grigore Moisil” Urziceni; 

Se fac urmatoarele propuneri: dl. Cazan Liviu propune pe dl. Dumitrescu Ion, dl. Diculescu Niculae 

propune pe dl. Pavunev Dan si pe d-na Ianos Daniela. Fiecare propunere este supusa la vot si este votata cu 

unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 10 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 Liceului Tehnologic 

„Sfânta Ecaterina” Urziceni; 

Se fac urmatoarele propuneri: dl. Cazan Liviu propune pe dl. Radulescu Ion, dl. Marica Ioan 

propune pe dl. Grigore Felix si dl. Diculescu Niculae propune pe dl. Cristea Nicolae. Fiecare propunere 

este supusa la vot si este votata cu unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 11 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 Liceului Tehnologic 

Urziceni; 

Se fac urmatoarele propuneri: dl. Cristea Nicolae propune pe dl. Giolea Gheorghe, dl. Cazan Liviu 

propune pe dl. Stefan Petre si dl. Cristea Nicolae propune pe dl. Diculescu Niculae. Fiecare propunere este 

supusa la vot si este votata cu unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 12 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 Gimnaziale” 

Alexandru Odobescu” Urziceni; 

Se fac urmatoarele propuneri: dl. Stefan Petre propune pe dl. Cazan Liviu, dna. Ianus Daniela 

propune pe dl. Ionescu Aurelian si dl. Diculescu Niculae propune pe dna. Ianus Daniela. Fiecare propunere 

este supusa la vot si este votata cu unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 13 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 Gimnaziale“ 

Ion Heliade Radulescu” Urziceni; 

Se fac urmatoarele propuneri: dna.Ianus Daniela propune pe dl. Antonescu Lidun si pe dl. Pavunev 

Dan, si dl. Cazan Liviu propune pe d-na Buculescu Elena. Fiecare propunere este supusa la vot si este 

votata cu unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 14 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”; 

Dl. Diculescu Niculae propune pe dl. Cristea Nicolae. Propunerea este supusa la vot si este votata cu 

unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul 

local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii al 

Liceului Tehnologic Urziceni; 

Dl. Diculescu Niculae propune pe dl. Dumitrescu Ion. Propunerea este supusa la vot si este votata 

cu unanimitate de voturi „pentru”. Consilierul propus s-a abtinut de la vot. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

Se trece la „probleme diverse”. 

Referitor la o solicitare adresata Consiliului local cu privire la permisul de „libera trecere” pentru 

autovehicule cu masa de peste 7,5 tone, dl. Liviu Cazan intreaba de ce anume nu s-a adus la cunostinta de 

ce Prefectura a dat ordin de nelegalitate. 

D-na secretar: In anul 2005, a fost adoptata de catre Consiliul local Urziceni o hotarare cu acest 

obiect, insa aceasta fiind considerata ilegala de catre Prefectura Ialomita, a fost revocata in sedinta 

urmatoare. 

Dl. primar: Nu exista cadru legal pentru acesta. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. Diculescu Niculae declara inchise lucrarile 

sedintei.  

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

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

           Diculescu Niculae        Andrei  Cristina  
 


