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                ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 12891/11.09.2012  

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 10.09.2012 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

 La sedinta au participat un numar de 16 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. A absentat: 

dl. consilier Babagianu Gheorghe. 

 De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Cristea Nicolae si d-na Lupascu 

Georgeta – Sef  Birou Administratie Publica Locala. 

 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-nul Petcu 

Nicolae, d-nul Stoican Nicolae, d-nul Constantin Dumitru. Din partea presei locale participa: Dinca Robert, 

si Vladarau Mariana. 

 D-na Lupascu Georgeta deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da 

cuvantul presedintelui de varsta d-nul consilier Dumitrescu Ion in vederea alegerii presedintelui de sedinta. 

 Se propune ca presedinte de sedinta pentru lunile septembrie si octombrie 2012 d-na Ianus Daniela. 

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot alegerea presedintelui de sedinta care se voteaza cu 

„unanimitate”. 

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

care este votat cu unanimitate voturi „pentru”. 

 Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta – Initiator: primar Sava Constantin; 

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a apartamentului 

situat in Urziceni, str. Eroilor, bloc 106, et.3, ap.13, judetul Ialomita, apartinind domeniului privat al 

Municipiului Urziceni – Initiator: primar Sava Constantin; 

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Consiliului 

local Urziceni – Initiator: primar Sava Constantin; 

 4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 24 / 26.03.2012 privind aprobarea organigramei 

si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Urziceni, a serviciilor 

publice si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Urziceni pentru anul 2012  – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si conditiilor de concurs pentru functia de 

administrator public – Initiator: primar Sava Constantin; 

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

Initiator: primar Sava Constantin; 

 7. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General al municipiului 

Urziceni si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. – Initiator: primar Sava Constantin;  

 8. Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni al mun. Urziceni  a unor 

persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Urziceni – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea şi circulaŃia pe 

drumurile publice din municipiul Urziceni a maşinilor autopropulsate utilizate pentru lucrări de construcŃii, 

lucrări de îmbunătăŃiri funciare, pentru efectuarea de lucrări agricole, forestiere, mopede şi alte utilaje 

mecanice – Initiator: primar Sava Constantin; 
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 10. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii achizitiei multianuale de bunuri si alte cheltuieli 

“Introducerea  lucrarilor  de cadastru  de specialitate  imobiliar-edilitar  si constituirea bancii  de  date  

urbane  a  municipiului  Urziceni” – Initiator: primar Sava Constantin; 

 11. Proiect de hotarare privind participarea municipiului Urziceni la „Programul de stimulare a 

innoirii Parcului national auto” – Initiator: primar Sava Constantin ;  

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

aferenta semestrului I, anul 2012 – Initiator: primar Sava Constantin; 

 13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2012 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

II. PROBLEME  DIVERSE.  

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, si este votata cu 16 voturi „pentru”. 

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

licitatie publica cu strigare a apartamentului situat in Urziceni, str. Eroilor, bloc 106, et.3, ap.13, judetul 

Ialomita, apartinind domeniului privat al Municipiului Urziceni- Initiator: primar Sava Constantin 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului local Urziceni -Initiator: primar Sava Constantin 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 24 / 

26.03.2012 privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Urziceni, a serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea Consiliului 

Local Urziceni pentru anul 2012- Initiator: primar Sava Constantin 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si 

conditiilor de concurs pentru functia de administrator public - Initiator: primar Sava Constantin 

D-na Ianus Daniela: Rog a  se face propuneri pentru comisia de concurs si pentru comisia de 

solutionare a contestatiilor pentru functia de administrator public. 

D-nul Diculescu Niculae propune ca din Comisia de concurs sa faca parte: D-na Ianus Daniela, d-

nul Antonescu Lidun si D-nul Ionescu Aurelian, iar din Comisia de solutionare a contestatiilor d-nul 

Pavunev Dan, d-nul Slobozeanu Petre si d-nul Buga Mihai. 

D-nul Cazan Liviu propune ca din Comisia de concurs sa faca parte: d-nul Diculescu Niculae, d-nul 

Dumitrescu Ion si d-nul Marica Ioan, iar din Comisia de solutionare a contestatiilor d-nul Radulescu 

Ciprian, d-nul Giolea Gheorghe si d-nul Babagianu Gheorghe. 

D-na Ianus Daniela: Avand in vedere ca este un proiect de hotarare cu privire la persoane vom 

proceda la alegerea prin vot secret. 

Dupa exprimarea in mod secret a votului comisia de validare procedeaza la numararea voturilor si 

citirea rezultatelor. 

D-na Ianus Daniela: Au fost obtinute urmatoarele voturi dupa cum urmeaza: 

Comisie concurs        Comisie contestatii 

1. Antonescu Lidun - 10 voturi     1.Buga Mihai - 9 voturi 

2. Ianus Daniela – 8 voturi      2. Pavunev  Dan -11 voturi 

3. Ionescu Aurelian – 10 voturi     3. Slobozeanu Petre - 8 voturi 

4. Diculescu Niculae – 5 voturi     4.Giolea Gheorghe –5 voturi 

5. Dumitrescu Ion – 7 voturi      5.Radulescu Ciprian – 7 voturi 

6. Marica Ioan – 5 voturi      6. Babagianu Gheorghe – 5 voturi. 

Dupa citirea voturilor, proiectul de hotarare cu componenta comisiilor se completeaza astfel: 

Comisie concurs        Comisie contestatii 

1. Antonescu Lidun - 10 voturi     1.Buga Mihai - 9 voturi 

2. Ianus Daniela – 8 voturi      2. Pavunev  Dan -11 voturi 
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3. Ionescu Aurelian – 10 voturi     3. Slobozeanu Petre - 8 voturi 

Se supune la vot proiectul de hotarare care se voteaza cu 14 voturi „pentru” si 2 „abtineri” d-nul 

Cazan Liviu si d-nul Dumitrescu Ion. 

 Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 

deplasare aferente personalului didactic – Initiator: primar Sava Constantin; 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitătii 

Planului de Urbanism General al municipiului Urziceni si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. – 

Initiator: primar Sava Constantin;  

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul 

local Urziceni al mun. Urziceni  a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al 

Spitalului Municipal Urziceni – Initiator: primar Sava Constantin; 

Dl. Antonescu Lidun: Propun a face parte din Consiliul de administratie al Spitalului Municipal 

Urziceni pe d-nul Ionescu Aurelian si pe d-na Ianus Daniela. 

 Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si se voteaza cu 15 voturi ”pentru” si 1 vot  „impotriva” d-

nul Dumitrescu Ion. 

D-nul Dumitrescu Ion: Propun a face parte ca supleanti din Consiliul de administratie al Spitalului 

Municipal Urziceni pe d-nul Slobozeanu Petre si d-na Buculescu Elena. 

Nemaifiind alte propuneri se supun la vot supleantii si se voteaza cu 16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului 

privind înregistrarea şi circulaŃia pe drumurile publice din municipiul Urziceni a maşinilor autopropulsate 

utilizate pentru lucrări de construcŃii, lucrări de îmbunătăŃiri funciare, pentru efectuarea de lucrări 

agricole, forestiere, mopede şi alte utilaje mecanice – Initiator: primar Sava Constantin; 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii achizitiei 

multianuale de bunuri si alte cheltuieli “Introducerea  lucrarilor  de cadastru  de specialitate  imobiliar-

edilitar  si constituirea bancii  de  date  urbane  a  municipiului  Urziceni” – Initiator: primar Sava 

Constantin; 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  16 voturi „pentru”. 

 Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi :Proiect de hotarare privind participarea municipiului 

Urziceni la „Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto” – Initiator: primar Sava 

Constantin ;  

D-nul  Cazan Liviu intreaba daca este inclusa in buget aceasta achizitie. 

Nemaifiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si se voteza astfel: 

„pentru” 13 voturi, „abtinere” 1 vot d-nul Stefan Petre si „impotriva” 2 voturi d-nul Cazan Liviu si d-nul 

Dumitrescu Ion. 

 Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului 

general al municipiului Urziceni aferenta semestrului I, anul 2012 – Initiator: primar Sava Constantin; 

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  14 voturi „pentru” si 2 „abtineri” d-nul Grigore Felix si d-nul Marica Ioan. 

 Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general 

al municipiului Urziceni, pe anul 2012 – Initiator: primar Sava Constantin;  

D-na Ianus Daniela: Intrucat nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  14 voturi „pentru” si 2 „abtineri” d-nul Grigore Felix si d-nul Marica Ioan. 

Se trece la „probleme diverse”. 

D-nul consilier Dumitrescu Ion doreste a i se permite sa aduca in discutie unele solicitari ale 

cetatenilor. 
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O solicitare este legata de actualizarea site-lui Primariei mun. Urziceni, mentionand ca hotararile si 

procesele verbale ale  sedintelor Consiliului local nu sunt postate decat de la primele sedinte. 

D-nul primar precizeaza ca acest lucru va fi remediat doar ca momentan persoana care se ocupa de 

site a trebuit sa fie dusa la Compartimentul de asistenta sociala care se afla in deficit de personal. 

D-nul Grigore Felix: Site-ul este foarte important pentru noi toti. 

D-nul primar: Din lipsa de personal ne gasim in aceasta situatie. Nu putem angaja, posturile fiind 

blocate. Pleaca 7 vine 1. 

D-nul consilier Dumitrescu Ion: O alta problema pe care doresc sa o supun atentiei dvs este 

referitoare la unele gropi intervenite in asfalt una pe podul de peste Sarata si altele in sensul giratoriu. 

Doreste sa stie daca se poate remedia acest lucru. 

D-nul primar: Tronsonul pana la sensul giratoriu va intra in reparatie totala. 

Aceeasi problema referitoare la gropile intervenite pe Soseaua Buzaului este ridicata si de d-nul 

Marica Ioan care precizeaza ca asfalt aici nu este de multi ani si nu se face nimic. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, d-na Ianus Daniela declara inchise lucrarile 

sedintei.  

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

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

           Ianus Daniela        Andrei  Cristina  
 


