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         ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 16.05.2011 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 - reprezentant Mesagerul de Urziceni, d-ra Moise Petruta – reprezentant Radio Sud-est, iar 

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

Georgeta, dl. Teleanu Catalin, d-na Apostol Daniela si dl. Jardan Gheorghi – director Spitalul Municipal 

Urziceni si d-na Balaban Alexandra – contabil-sef Spitalului Municipal Urziceni, dl. Peiu Grigore.  

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

cuvantul presedintelui de sedinta – dl. Toma Matei. 

Dl. consilier Toma Matei preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul verbal ale sedintei 

anterioare si este votat cu 17 voturi „pentru”. 

Dl. Toma Matei, presedintele de sedinta, aduce in discutie faptul ca s-au mai prezentat trei proiecte 

de hotarari: 

1) Proiect de hotarare privind reactualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 

municipiului Urziceni; 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Spital 150 

paturi Urziceni”; 

3) Proiect de hotarare privind darea in administrare si predarea catre Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Turismului a unui teren in vederea construirii unei crese in cadrul unui proiect de investitii 

pentru modernizarea localitatilor. 

Dl. consilier Grigore Felix: Nu e o urgenta. Este o hartie din 2.05.2011 si acum suntem in 

16.05.2001. Trebuia facuta o sedinta extraordinara sa putem sa studiem si noi materialele. 

Dl. primar : Lucrarile s-au terminat aseara, acela a fost termenul, dar nu s-a putut termina. 

Dl. consilier Stefan Sorin solicita introducerea unor amendamente la proiectele de hotarari de la 

punctele 6 si 7. 

Dl. consilier Toma Matei: Amendamentele se vor face la momentul discutarii problemelor 

respective. 

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor 3 proiecte de hotarari si este votata cu 11 

voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere”. S-au abtinut: dl. Marica Ioan, dl. Ilie Constantin, dl. Gont Marin, dl. 

Raducanu Laurentiu, dl. Grigore Felix si d-na Coman Elena. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta 

trimestrului I, anul 2011;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al municipiului Urziceni, pe anul 

2011;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 
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3. Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de sarbatoarea 

municipiului Urziceni, in perioada 20 – 22 mai 2011, ziua Sfintilor Imparati Constantin si Elena, patronii 

spirituali ai municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

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

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 2 mp ce apartinand 

domeniului public al municipiului Urziceni, societatii comerciale GDF SUEZ ENERGY Romania;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei Sportive Municipale Urziceni;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Salii de Sport din municipiul Urziceni, judetul 

Ialomita;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind modificarea art. 5 alin. (2) din anexa la HCL nr. 16/10.02.2011 privind 

infiintarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Urziceni;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind acordarea avizului consultativ de catre Consiliul Local al municipiului 

Urziceni pentru functionarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica  finantate din bugetul local, 

pentru anul 2011 – 2012 ; 

– Initiator: primar Sava Constantin. 

II.  PROBLEME  DIVERSE.    

Se supune la vot ordinea de zi prezentata cu completarile facute si este votata cu 11 voturi „pentru” 

si 6 voturi „abtinere” – Marica Ioan, Grigore Felix Cosmin, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont Marin si 

Raducanu Laurentiu. 

 

 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului 

general al municipiului Urziceni aferenta trimestrului I, 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 . 

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

bugetului propriu al municipiului Urziceni, pe anul 2011;  

Dl. consilier Stefan Sorin: Consider ca acest acord trebuia prezentat consilierilor 

Dl. Primar: Sectoarele neacoperite prin Programul POS si au mai ramas niste capataie si o economie de 

aproximativ 2 milioane de euro. Ministrul Mediului a propus o sedinta si sa se aprobe. Sursa de finantare 

este europeana. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi „pentru” si 1 

vot „abtinere”. S-a abtinut dl.  Raducanu Laurentiu Valentin. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de privind organizarea si desfasurarea manifestarilor 

prilejuite de sarbatoarea municipiului Urziceni, in perioada 20 – 22 mai 2011, ziua Sfintilor Imparati 

Constantin si Elena, patronii spirituali ai municipiului Urziceni; 

Dl. consilier Grigore Felix: Nu sunt de acord cu sumele cheltuite. 500 milioane lei pentru ziua 

municipiului este mult. Se putea si cu bani mai putini. 

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 . 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind privind decontarea cheltuielilor 

de deplasare aferente personalului didactic; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 
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Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare aprobarea concesionarii directe a 

suprafetei de 2 mp ce apartinand domeniului public al municipiului Urziceni, societatii comerciale GDF 

SUEZ ENERGY Romania; 

Dl. consilier Stefan Sorin: De ce trebuie sa li se dea gratuit? 

Dl. consilier Pavunev Dan: Suntem obligati sa le dam, sa le concesionam? 

D-ra secretar: Avem proiect de hotarare privind concesionarea nu darea in folosinta gratuita.  

Dl. consilier Grigore Felix: Dl. Pavunev spune ca este gratuit. Dl. primar si dl. Diculescu spun ca 

este cu bani. Sa ni se explice. 

Dl. consilier Gont Marin: Este un act normativ. Puteau sa puna intr-o curte oarecare. 

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. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei Sportive 

Municipale Urziceni;                     

Dl. consilier Stefan Sorin: Solicit sa se in contractul de asociere nominalizeze obiectivele/bazele 

sportive care vor fi folosite de acesta asociatie sportiva, asa cum s-a cerut ca amendament la comisie. 

Solicita modificarea pct 2.1. paragraf 2. 

Se supune la vot amendamentul, 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 supune la vot proiectul de hotarare 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. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Salii de 

Sport din municipiul Urziceni, judetul Ialomita;  

 Dl. consilier Stefan Sorin: Solicita amendarea articolului 13 din Regulament, cu precizarea exacta a 

actului normativ potrivit cu care se sanctioneaza persoanele implicate – Legea nr. 53/2003 Codul muncii. 

 D-ra secretar: Conform regulamentului Consiliului local Urziceni, orice amendament se depune cu 

cel putin 24 de ore inainte de data sedintei. Prin urmare, alte amendamente decat cele depuse la comisiile 

de specialitate nu mai pot fi formulate. 

 Dl. consilier Marica Ioan: Domnule presedinte, sa se respecte legea! 

 Se supun la vot amendamentele formulate de comisii si prevazute in rapoartele comisiilor de 

specialitate si sunt votate cu unanimitate. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea art. 5 alin. (2) din 

anexa la HCL nr. 16/10.02.2011 privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 

municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind acordarea avizului consultativ 

de catre Consiliul Local al municipiului Urziceni pentru functionarea unitatilor de invatamant cu 

personalitate juridica  finantate din bugetul local, pentru anul 2011 – 2012; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind reactualizarea inventarului 

bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi „pentru”. Nu a 

participat la vot dl. Gont Marin. 

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al 

obiectivului de investitii „Spital 150 paturi Urziceni”; 
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Spitalul a fost proiectat pentru 250 de paturi, iar acum este doar pentru 150! 

Nefiind alte 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, 

Raducanu Laurentiu Valentin si Gont Marin. 

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind darea in administrare si 

predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a unui teren in vederea construirii unei 

crese in cadrul unui proiect de investitii pentru modernizarea localitatilor. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 

Se trece la la probleme diverse. 

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 

    

 

 

 

 


