
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL MUN.URZICENI

PROCES VERBAL
===~================~=

Incheiat ast~zi 31 ianuarie 2007 in ~edin~a ordinar~ a Consi

liului local al mun.Urziceni care a avut loc la sediul acestuia.

La ~edin~~ particip~ un num~r de 15 consilieri din totalul de

17. Au absentat domnii consilieri Radu Vasile ~i Pieleanu Petre.

De drept particip~ domnul primar Sava Constantin ~i d-ra secre·

tar Andrei Cristina.

Ca invitaiji partioip~: Buleandr~ Alexandru, Cr~i~~ Ion, Itimie

Maria, Iconaru Georgeta, Apostol Daniela - funo~ionari ai Prim~riei

Urziceni, reprezentan~i ai postului local de radio CAMPUS Urziceni.

D-ra secretar Andrei Cristina deschide lucr~rile ~edinijei,

arat~ c& este legal constituit~ ~i d~ cuvantul domnului m1ie Stav&r

pre~edintele ales pentru a prelua 1uor~rile ~edin~ei.

Domnul Ilie Stav~r - pre~edintele ~edin~ei preia lucr~rile

~i supune la vot procesul verbal al ~edinijei anterioare care este votat

Cll unanimi tate.

In continuare prezint~ urm~torul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hot~rare privind aprobarea bugetului local pe

anul 2007;
2. Proiect de hot~rare privind aprobarea organigramei fii sta

talor de fUneijii din cadrul Prim~riei municipiului Urziceni pe anul ~

2007.
3. Proieet de hot~rare priVind aprobarea state lor de fune~ii

in cadrul institu~iilor ~i servieiilor subordonate Consiliului local

Urzieeni pentru anul 2po7;
4. Proiect de hot~rare privind modificarea art.'l din HCL nr

14/6.03.2006 ~i desemnarea reprezentantului Consiliului local Urziceni

in adunarea General~ a Ac~ionarilor a se ECOAQUA SA C~lara~i.

5. Proiect de hotarare privindinfiin~area Bibliotecii Munici*

pale "Constantin Toiun, institu~ie public& eu personalitate juridic~

in subordinea Consiliului local a1 municipiului Urziceni;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a

terenului apa~inand domeniului privat a1 municipiului Urziceni, conce

sionat SC DRAGOTEST SRL;
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7. Proiect de hotarare privind concesionarea direct~ a terenu

lui aferent spa~iilor de produc~ie Gi spa~iilor eu destina~ie de birourj

proprietatea se TEHNOLAND SRL Urziceni;

II. Probleme diverse.

Se consult~ Gedin~a dac~ mai sunt §i alte propuneri pentru

completarea ordinii de zi.

Domnul primar propune completarea ordinii dR zi eu: Proiect de

hot&rare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia

public~ de lucr&ri.

Supusa la vot ordinea de zi eu eompletarea f&cuta este votata

eu unanimitate.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Domnul Ilie Stavar propune oa la acest punct s& se discute Gi

sa se voteze pe capitole Gi sa se solicite celor care au f~cut materia

lul explica~ii in problemele mai deosebite.

Domnul Dobre Marian intreaba daca sugt modific&ri fa~a de

bugetul analizat in comisie.

Doamna Iconaru Georgeta raspunde c& singura modificare este

referitor la sprijinul financiar acordat pel~E.;()aneh care i9i intemeiaza

o familie.

Dornnul Ionescu Ion atrage aten~ia ca in buget nu este prins&

investi~ia pentru construirea unui WC public. Solicit& sa fie prinsa

in buget suma necesara 20.000 miX lei.

Domnul Ilie Stav&r anun~a ca se trece la discutarea capito-

lului AUTORITATI PUBLICE.

Domnul Babagianu Gheorghe intreaba ce reprezinta ~Alte cheltu4

ielilt in valoare de 169 mii lei.

Doamna Iconaru Georgeta raspunde cs. sunt bani prevazu~i pen

tru reelama publicitate (CAMPUS~ Magazin de Urziceni, anun~uri), orga

nizare festivita~i 8 Martie, 1 Iunie, Craciun, Caricaturi§ti.

Domnul Babagianu Gheorghe intreaba ce reprezinta "Alte active

fixell•

Doamna Ieonaru Georgeta raspunde: tamplarie PVG Primarie, 9i

proiect parteneriat public privat Spitalul nou.

Dornnul Babagianu Gheorghe intreaba ee reprezint~ acest par

teneriat, cine a luat aceast~ hot&rare ~i dac~ a-a diseutat 91 eu

eonsiliul.

Domnul primar r&spunde ca s-a discutat in ultima gedin~a pen

tru investi~iile de finalizare a Spitalului mun.Urziceni.

Domnul Dobre Marian intreab~ cine este beneficiarul acestui

parteneriat, 9i eonsider~ c~ nu este oportun pentru primarie ea s& se

aloce surna de 1,4 rniliarde lei pentru acest parteneriat. Nu este obiec.

tivul cet~~enilor din acest ora9. Spitalul nu se face pe banii primarie
II
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Domnu1 Babagianu Gheorghe solicit& s~ se scoat~ suma de la

acest capitol 9i s~ se a10ce in alt~ parte, iar cand se vor demara

luer~ri1e 1a Spital, se va,lua in discutie 9i aceast~ sum~.

Atrage atentia c~ in spatele fiec~rui capitol trebuia pus~

detalier~ pentru a fi materialu1 mai explicit. Nu acuz~ pe nimeni,

cere doar referinte.

Doamna Ieonaru Georgeta arat~ c~ anexele solicitate de c~tre

dornnu1consi1ier Babagianu Gheorghe sunt la sfar1itul materia1ului

privind bugetul.

Domnu1 prirnararat~c~ in momentul in care ministerul va da

spitalul in proprietate privat~, acesta va £i a1 prim~riei iar consu~

tantul sa va ocupa pan~ 1a sfar9it de finalizarea lucr&F~10r 9i va

da spitalul in folosint~ la cheme. Investitia va fi foarte mare. Banij

se vor eheltui eu aeordul Consi1iu1ui local.

Domnul Dobre Marian arat~ c~ s-au mam f~cut studii 9i nu

s-au finalizat. Propune s~ se lase ~oo mil.lei ROL 9i s~ se prevad~

1 miliard lei ROL cu destinatie precis~ unde este interesul tuturor.

Domnu1 Babagianu Gheorghe propune s~ se lase cu semnul intre

b~rii 9i s~ se analizeze eon.formunei note de fundamentare 9i in cazuJ

in care se constat~ c~ nu sunt justificati, la prima reetificare s~ SE

scoat~.

Domnul Ba1c~ Nicolae atrage atentia e~ spitalul a ineeput

s~ fie eonstruit in anul 1991 9i nu s-a f~cut aproape nimie. Acum cane

s-a g~sit 0 solu~ie, ne crarnpon~m.Este bine s~ fie prin9i banii aco

10, iar dac~ nu se cheltuiesc se va da 0 alta destinatie.

Domnul Babagianu Gheorghe arat~ c~ aee9ti bani r~man aeolo

9i se vor folosi doar cu aprobarea Consiliului local.

Se supune la vot capito1ul 9i este votat cu 13 voturi pen

tru, 1 vot ab~inere (Badea Nelu) 9i Giolea Gheorghe nu a votat.

Se supune la vot cap. privind Eviden~a persoanelor 9i este

votat cu unanirnitate.

Se supune la vot cap. Dobanzi 9i este votat cu unanimitate.

Se trece la cap. Protectie Civil~.

Domnu1 Ioneseu Ion arata c~ dupa inunda~ii s-a facut 0 hart~

cu pericolul pe eare-l prezinta raul Ialomi~a. Intreaba dac~ s-a f&

cut cevain acest sens. S-a f~cut adres~ c~tre Apele Romane?

Domnul primar arat~ ca ce a ~inut de Consiliul local s-a

faeut. S-au alocat bani pentru in~l~area digurilor.

Spus la vot acest capitol este votat cu unanimitate.

Se supune 1a vot cap. Poli~ie Comunitara 9i este votat cu

unanimitate.
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Se trece la cap. S~n~tate.

Domnul Babagianu Gheorghe intreab~ dac~ domnul Neidoni

Sabin este roul~umit de suma alocat~.

Domnul Neidoni Sabin r~spunde c~ se pot cump~ra doua aparate

Aduce la cuno~tin~a Consiliului local V~ VOl' mai primi ~i un aparat

de anestezie de la Ministerul S{:lnilt~~ii.

Domnul Nunu Ion arat~ c~ are sesizari de la cet~~eni ca au

fost mu~ca~i de caini iar tratamentul antirabic nu se poate face la

Urziceni. ci numai la Bucure~ti.

Domnul Neidoni Sabin raspunde ca acest tratament se poate

face Dumai lao sec~ie speeializat{:ldiU Bucure~ti.

Domnul Gon~ Marin intreab{:lunde intra veniturile pentru spa-

~iile de la Policliniea.

Domnul primal' raspunde ca la bugetul local.

Supus la vot aeest capitol este votat eu unanimitate.

Se trece la capitolul Servieii Cul.turale.- Catedrala.

Domnul Babagianu Gheorghe arata e~ este de aeord S{:lse dea

bani la Catedral~ dal' ~i la celelalte biserici. & Dae~ nu se gasese

tonduri sa se ia de 1a Catedral~ ~i sa se des asttel: 800 mil.ROL la

6atedral& iar to~i banii sa fie alocati la pictura nu la datorii;

- 200 mil. lei HOL la 0 biserica Gi 200 mil.lei ROL la eea

1a1ta biserie~.

Doamna Bi~i A\lrica solicita ea Biseriea Sf.Treime sa fie

conso1idat~.

Domnul 90n~Marin propune sa se ia de la alte servieii Gi

sa se des banii siei.

Domnul Babagianu Gheorghe propune urm!itorul amendament:: Sa

se ia de la Cap. aloeat pentru SO EOOAqUA SA 9i sa se aloee 145 mii

lei + 20 mii lei pentru Biseriea Volnao

Supus la 'lot cap:i.toulprezentat este votat eu unanimitate.

Se treee la eapitolul Sala de Sport.

Domnul Gon~ Marin propune sa se taie tot pentru e~ nu aduee

niei un profit.

Doamna Iconaru Georgeta arata ca suma reprezint~ eheltuieli

de personal 9i eheltuieli materiale.

Domnul Ilie Stav~r, referitor la eele 4 miliarde lei ROL

date la Asoeia~ia Sportiv~. propuna ca 0 parte din aceGti bani sa

meargp diree~ional. Eehipa de fotbal a liceului s~ reprezinte juni

oratul. Sa sprijinim tinerii de la Liceul Grigore Moieil. Asoeia~ia

s~-i inscrie in competi~ie.

Domnul primal' arata e~ ain aoe~ti bani sa pot plati: Uti

litati. medicamente. eehipamente, cantonament.

Domnul Babagianu Gheorghe arata ea banii nu ajung. AeeGti

bani sunt ea 0 protee"liiea popula~iei. pentru ea nu se pHitesc
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biletele. Arat~ c~ se poate vorbi cu pre$edintele asocia~iei.

Supus la vot este votat cu unanimitate.

Se trece la capitoul Centrul Cultural. Nefiind discutii este

votat cu unanimitate.

Se trece la capitolul Salarii eare este votat cu unanimitae.

Se trece la eapitolul Intre~inere Parcuri Zone verzi.

Domnul Dobre Marian. intreab~ dac& se mai face ceva cu parcuJ

de la Lizier~.

Domnul primal' raspu!ldB ca nu se poate face nimic pentru ca

nu suntem proprietari. Ministerul nu a fost de acord em trecerea

Lizierei in patrimoniul local.

Domnul Dobre Marian este de parere ca suma este mare $i in

treaba ee se face cu ea, se ilumineaza parcul?

Domnul primar raspunde ca este prins amenajare pare.

Doamna Bi~i Auriea propune sa se aibe in vedere fantana ar-

teziana.

Domnul Gon~ Marin intr~aba daca Poli~ia $i Jandarmeria da
amenzi pentru distrugere.

Domnul Babagianu Gheorghe este de parere ca mai bine sa nu

se dea pentru ca nu se ineaseaza bani din amenzi.

Se trece la eapitolul Asisten~a Sociala $i este votat cu

unanimi tate.

Se trece la capitolul Alimentare cu apa.

Domnul Balc~ Nicolae §rata ca este vorba de alimentarea

cu apa sus1;inuta de cFitre primarie din fondul de rulment.

Domnul Dobre Marian arata ca mai este str.Bujorului care

nu s-a asfaltat $i intreaba de ce nu este prinsa la lucrarile de ali

mentare eu apa, intrucat 1;eava este din fier.

Domnul primal' raspunde ca au .fost prinse strazile Vasile

Lascar $i Mircea M~laeru.

Supus la vot capitolul prezentat este votat em unanimitat e.

Se trece la oapitolul IIQminat public.

Domnul Babagianu Gheorghe propune iluminarea str~zii Petro

listului la liceul Agricol, strada c~tre Lizier~ s~ fie prins& pen....

tru pietruire $i iluminare ~i sa sepun~ stalpi de iluminat in parcy

Propune oa in zona ~colilor filila pia~a sa se monteze sE!-

mafoare.

Supus la vot cu amendament capitolul prezentat este votat

eu unanimi tate.

Se trece la capitolul Alte servicii ~i dezvoltare comunala.

Domnul Nedelcu Marian arata c~ intrucat la Cimitir trebuie

facute mai multe decat sUnt prin~i banii, propune sa se faca mai

int&i Capela $i mai apoi poarta. Nu in~elege de ce se aloca bani

pentru imbun~t~~irea confortului termie la SC ECOAQUA 450 mil. lei.
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Cu aee~ti bani propill1es~ S~ finalizeze Capela Gi cabina poart~ cimi~
tire

Domnul Babagianu Gheorghe propune ca din ace$,ti bani s~ se

dea la proiectul pebtru WC-ul public.

Domnul primar a~ata ca nu este neeesar sa se aloee bani pen

tru capel~.

Se supune la vot eu amendament in sensul c~ banii au fost

aloca~i catre iluminat 9i proiect WG public, ~i este votat eu 13 vo

turi pentru 9i 1 vot ab~inere. Nu voteaza domnul Giolea Gheorghe.

Domnu:i..Ba,bagianu Gheorghe arata ca este de acord s~ se ame-

najete Parcul Volna Gi s~ se dea in supravegherea bisericii.

Se trece la cap. Servicii care este votat cu unanimitate.

S~ treee la cap. Salubritate.

Domnul primar informeaz~ Consiliul local c~ s-a faeut con

testa~ie la licita~ia ce a avut loc pentru serviciile publice de sa

lubritate.

Se supune la vot Gi este votat eu unanimitate.

Se trece la cap. Ganalizare 9i tratarea apei reziduale.

Domnu1. Baldi Niculae intreab~ dac~ tratarea apelor rezidu-

ale este tot in sarcina primariei.

Doamna lconaru Georgeta arat~ ca la acest capitol sunt prin~

luerari de canalizare menajer~ pe str. Mihai Viteazu. Galea BucureGti

Gi proiectul de finan~are pentru canalizare.

Domnul Neidoni Sabin intreaba ce reprezint~ c~minul de admi-

sie.

Domnul primar arati:ic~ trebuie consolidata g;ura de va.rsare.

Domnul Dobre Marian propune sa se ia cate pu~in de la fieca-

re capitol Gi sa se dea alti:idestina~ie.

Supus la vot este votat cu unanimitate.

Se trece la cap. Prevenire inunda~ii.

Domnul Babagianu. Gheorghe intreaba ce reprezinta indemniza

~iile platite in af~ra unita~ii.

D-ra secreta.I'Andrei Cristina raspunde ca reprezinta con-

tractele de voluntariat.

Supus la vot capitolul prezentat este votat cu unanimitate.

Be trece la capitolul Str~zi.

Domnul Dobr~ Marian propune ca pe lamg~ str&zile propuse de

executiv sa se fac?3.~i strada Petroli~tilot.

Domnul Babagianu Gheorghe arat~ c~ aeest punet s-a discutat

la PD dar domnul Dobre Marian a propus mai inammte acest lu~ru.

Domnul Babagianu Gheorghe propune pentru pietruire lntrarea

Teilor.

Domnul llie Stavar propune ca intre Liceu ~i Spitalul nou

•• .II ••
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s~ se puna piatra.

Dcrnnul primar arata ca se va asfalta ce a mai ramas din Regele

Ferdinand 9i se va pietrui strada Mihai Viteazm.

Domnul Neidoni Sabin propune ca la sec~ia de interne s~ se

rezolve problema gropiJor.

Supus la vot eu.amendament, capitolul prezentat este votat

eu unanimitate.

Se trece la cap. Inva~amant.

Domnul Ilie Stavar arata ca vor veni bani de 1a Minister

pentru reabi1itarea Liceului Teoretic 9i lucrarea va fi finan~ata din

fonduri europene.

Se impune construirea unei nei aripi a 1iceului, care Sa cu

prinda 0 sala de festivit~ti, 1aboratoare, sala virtuala. Ministeru1

pune aproape tot la dispozitie.

Domnul Balca Nicolae propune ea cineva din partea primariei

sa se imp lice ~i sa sprijine pentru obtinerea avizelor.

Domnul primar arata ca utilita~ile se fac pe bani publici, 9i

este de parere ca daca nu este 0 fund.amentare a proiectului, nu se

poate prinde. Trebuie un stuQiu de fezabilitatc pe proiectul P+l. Dupa

studiu se aproba finantarea 9i apoi se demareaza lucrarea. Se va face

discutie in prima gedin~a de Consiliu local.

Domnul Badea Nelu eere sa se solicite qi punctul de vedere al

Inspectoratului Scolar intrueat dotarea costa ni9te bani. Intreaba ce

se face cu celelalte licee. Avem popula~ie 9colara din zona 9i cere

sa se analizeze rezultatele de la ultimele doua clase ale Liceului

Teoretic.

Domnul Ilie Stavar arat& ca nu se puna problema sa se apere

un liceu in dauna altuia 9i nu este problema Inspectorarului. Arata

ca trebuie scgimbate tablourile electrice, sa se fac~ repara~ii la

conducta de la CT ce a fost construita sub gardul liceului.

Supus 1a vot ~N capitolul prezentat ente votat cu unanimi

tate. pentru Liceul Teoretic.

Se ia in discu~ie GI~pul Scolar Sf. Ecaterina.

Domnul Nunu Ion este de parere c~ trebuiesc aduse repara~ii

la cor-pul A.

Domnul primar arata ca nu este arectat corpul A.

Supus j.a vot este votat cu urianimitate.

Se ia in discutie Grupul Scolar Agricol.

D08.J.llna£i~i Aurica 9.rat~ \~a in luna aprilie se SeSfa90arti

concursul PSI la nivel national qi eere suplimentarea bugetului cu

300 mil. lei ROL. din 500 de la gura de canal.

Supus 1a vot este votat cu unanimitate.

• • /1 ••
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Be treee la diseutarea bugete10r pentru geo1i 9i gr~dinite.

Supus 1a vot este votat eu unanimitate.

Se treee la votarea bugetu1ui local pentru anul 2007 9i

este votat eu unanimitate.

Se treee la punetul 2 de pe ordinea de zi.

Supus la vot este votat ellunanimitate.

Be treee 1a punctul 3 din ordinea de zi.

Supus la vot este votat eu unanimitate.

Be prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi.

Domnul Balea Nicolae propune pe domnul Ioneseu Ion s~ fae&

parte din AGA a B0 ECOAQUA CalRra~i •..,

Supusa la vot propunerea f&euta este votat~ eu unanimitate.

Se treee la punetul 5 de pe ordinea de zi.

Supus la vot este votat eu unanimitateo

Be trece la punetul 6.

Domnul Gont Marin arata ca pre~ul i se pare mare.

Doamna Biyi Aurica intreab& dac& construe~ia este defini-

tivli.

Domnul primar arata ca este intabulata, este definitiva.

D-ra secretar arata ea aceste con~esion&ri saz vanz~ri

sunt riguros verifieane la Prefeetur~. Coneesionarea direet& e~tre

SO DRAGO~~XT a fost verifieat~ anul treeut filis-au cerut referinte

9i documente in completare. Exist~ hot~rare privind intabularea

constructiei filis-a considerat c~ este definitiva.

Supus la.vot este votat eu unanimitate. Nu a votat domnul

Babageanu Gheorghe.

Se treee la punctul ? de pe ordinea de zi 9i este votat.

eu unanimitate.

Se trece la punetul 8 de pe ordinea de zi.

Donnul Badea Nelu intreaba daea din aceast~ eomisie nu

trebuie s~ faea parte ~i eonsilieri.

Supus la vot este votat eu unanimitate.

Probleme diverse.

Se solieit~ de e&tre Spital desemnarea unui reprezentant

din comisia de etic~ a spitalului.

Domnul Babagianu Gheorghe propune pe doamna Biti Aurica

propunere vctata eu unanimitate.

Domnul Badea Nelu raspunde domnului Ilie Stavar ea nu a

afirmat faptul ea nu este de acord, ci a solicitat explicatii pen

tru a nu fi probleme in viitor.

Domnul llie Stav&r arat~ ea acest proiect a fost pre zen

tat operatorului de proieete.

o • II • ••
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Domnul Babagianu G~eorghe arat& ca ~-a rugat pe primaI' s&

delege 0 oomisie de la urbanism pentru verificarea execut&rii cons

truc1fiei facute de domnul Stanciu Cosmin. De asemenea, cere ca.domnul

primar sfir~.spund~ 1a punctele cuprinse in adresa PD-ului petdalllcare

o va inregistra a doua zi. Dac& nu se Var adresa organelor competente.

Domnul Bodeanu Valentin eere sa se dea citire adresei respee-

tive.

Domnul Babagianu Gheorghe d~ citire adresei.

DOPlnul Gont Harin solicit& ca pentru studiuib de fezabilitate

s~ fie cuprinse toate eele trei 1iees.

Este nemul1fumit de faptu1 ca anumite investi1fii nu $tie d&c&

autermen de garan~ie.

Domnul Ilie Stav~r propune ~a membri comisiei de urbanism sa

faea eontroale temeiniee, astfel sa depisteze toate construc1fiile

ilegale diD ora9_

Domnul Bodeanu Valentin atrage aten1fia ca la spital 9i in

zona liceului Tellretic nu eate nici 0 pareare.

Nemaifiind a1te diseuijii se de.c!l:8.ra Incl1i'~o-TiiC-!,'Ti'":ile--
§edint~i.i~t'

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

PRESEDINTE


