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         ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 6.07.2011 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut 

loc la sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 14 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. Au absentat 

urmatorii consilieri: Grigore Felix Cosmin, Raducanu Laurentiu si Pavunev Dan. 

De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Diculescu Niculae si d-ra secretar 

Andrei Cristina. 

Ca invitati participa : din partea presei locale - d-na Cismasu Elena - reprezentant Mesagerul de 

Urziceni, d-ra Moise Petruta – reprezentant Radio Sud-est, dl. Peiu Grigore – cetatean al municipiului 

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

Stoican Nicolae.  

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

cuvantul presedintelui de varsta pentru a proceda la alegerea presedintelui de sedinta. Este propus dl. Dane 

Mihai, se supune la vot propunerea facuta, care este votata cu 13 voturi „pentru” si o „abtinere” – dl. Dane 

Mihai. 

Dl. consilier Dane Mihai preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul verbal ale sedintei 

anterioare si este votat cu 14 voturi „pentru”,  dupa care 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 rectificarii bugetului propriu al municipiului Urziceni, pe anul 

2011;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al municipiului Urziceni si in administrarea 

Consiliului local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita a obiectivului „Baza Sportiva Urziceni”; 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

4. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea „Bazei Sportive Urziceni”; 

– Initiator: primar Sava Constantin;  

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

– Initiator: primar Sava Constantin; 

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

domeniului privat al municipiului Urziceni;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile apartinand domeniului public al municipiului 

Urziceni din admnistrarea Spitalului municipiului Urziceni in administrarea Consiliului local al 

municipiului Urziceni;  

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al municipiului Urziceni si in administrarea 

Spitalului Municipal Urziceni, judetul Ialomita a obiectivului „SPITALUL  MUNICIPIULUI URZICENI - 

150 paturi”; 
– Initiator: primar Sava Constantin; 
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9. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul  Urziceni si 

Asociatia Nationala a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din Romania; 

– Initiator: primar Sava Constantin. 

II. PROBLEME  DIVERSE.    

Dl. Dane Mihai, presedintele de sedinta, aduce in discutie faptul ca s-a mai prezentat un proiect de 

hotarare: „Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale cuprinsa la art. 1 din HCL nr. 

80/23.12.2010”.  

Se supune la vot ordinea de zi prezentata cu completarea facuta si este votata cu 14 voturi „pentru”. 

 

 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 Gont Marin: Sunt lucrari la unele gradinite, iar la Policlinica este un deviz foarte 

subtire. Sa se faca un deviz care sa cuprinda si reparatia peretilor exterioari. Pentru alte lucrari este lispa 

deviz de lucrari si pentru asta se va abtine. 

Dl. Primar Sava Constantin: Este vorba despre partea din interior a Policlinicii, pentru ca au cazut 

toate glafurile cand s-au schimbat geamurile. Mai trebuie angajate doua femei la Policlinica. 

Dl. consilier Gont Marin: Cand s-au inlocuit ferestrele se stia. Trebuia facut deviz general. 

Dl. Primar Sava Constantin: Daca vor fi bani se vor face si exterioarele, pentru ca nici mie nu-mi 

place cum arata. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 10 voturi „pentru” si 4 

voturi „abtinere”. S-au abtinut:  Marica Ioan, Ilie Constantin, Coman Elena, Gont Marin. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de privind trecerea in domeniul public al 

municipiului Urziceni si in administrarea Consiliului local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita a 

obiectivului „Baza Sportiva Urziceni”; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea 

„Bazei Sportive Urziceni”; 

Dl. consilier Marica Ioan: Propun ca elevii si studentii sa intre gratuit, bineinteles in limita spatiului 

si timpului, daca vin mai multe echipe. Sa se revizuiasca capitolul „cheltuieli” pentru ca bugetul este pe 

pierdere, veniturile trebuie sa acopere cheltuielile. 

Dl. consilier Stefan Sorin: Sa se restrictioneze accesul in bazele sportive ale municipiului Urziceni a 

tuturor celor ce incalca regulile de utilizare si functionare a bazei, precum si normele de conduita in spatiul 

public, iar incalcarea este dovedita de procese verbale incheiate de persoane din serviciul de administrare a 

bazei in prezenta a cel putin doi martori. 

Dl. consilier Dane Mihai: Sa aiba acces si cei care nu sunt cetateni ai orasului si sa nu fie 

conditionati de plata impozitelor si taxelor locale. Cum s-ar face dovada in acest sens la intrarea in baza? 

Dl. primar Sava Constantin: Este usor, atunci cand platesc taxa de utilizare a bazei, se constata 

imediat daca au datorii. 

Dl. consilier Gont Marin: De ce sunt necesare femeile de serviciu, cand acolo ar trebui sa-si faca 

curatenie fiecare participant. Ce face administratorul de acolo? 

Dl. primar Sava Constantin: Este pacat de investitia de acolo daca nu o intretinem corespunzator. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile propuse, care este votat 

cu 13 voturi „pentru” si un vot „abtinere” – dl. Gont Marin. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 

deplasare aferente personalului didactic; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. 

Se trece la pct. 6 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. consilier Gont Marin: Trebuia sa se faca proces-verbal de casare si sa se duca la fier vechi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu 14 voturi „pentru”. 
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Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile 

apartinand domeniului public al municipiului Urziceni din admnistrarea Spitalului municipiului Urziceni 

in administrarea Consiliului local al municipiului Urziceni;   

 Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu 14 voturi „pentru”. 

 Dl. primar Sava Constantin: Trebuie hotarat ce se va face cu sediul vechi. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare trecerea in domeniul public al 

municipiului Urziceni si in administrarea Spitalului Municipal Urziceni, judetul Ialomita a obiectivului 

„SPITALUL  MUNICIPIULUI URZICENI - 150 paturi”; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. 

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

asociere dintre Municipiul  Urziceni si Asociatia Nationala a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din 

Romania; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 10 voturi „pentru”, 3 

voturi „abtinere” – Ilie Constantin, Marica Ioan, Coman Elena - si un vot „impotriva” – Gont Marin. 

Dl. consilier Marica Ioan: Cheltuielile sunt mari, obligatiile sunt numai ale noastre, de aceea ne 

abtinem. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale 

cuprinsa la art. 1 din HCL nr. 80/23.12.2010; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. 

Se trece la la probleme diverse. 

Dl. consilier Marica Ioan: De ce nu s-a convocat sedinta ordinara in luna iunie? 

Dl. primar Sava Constantin: Nu am avut subiecte. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. consilier Dane Mihai, declara inchise lucrarile 

sedintei. 

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

 

         Presedinte de sedinta,                               Secretar,  

     DANE  MIHAI       ANDREI  CRISTINA 

    

 

 

 

 


