
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL MUN.URZICENI

PROCES VERBAL
===================

Ineheiat ast~zi 28.02.2007 in ~edin~a ordinar~ a Consiliului

local al mun.Urzieeni, care a avut loc la sediul acestuia.

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

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

De drept particip~ domnul viceprimar Diculescu Niculae ~i

d-ra secretar Andrei Cristina.

Ca invita~i particip~': Ieonaru Georgeta, Cristea Adrian,

Avram Ion, Petou Nicu1ae. reprezentan~i Radio CAr~US Urziceni. Dora

Ci~ma~u. Petrone1 Tudor. Vl~d~r~u Mariana.

D-ra secretar Andrei Cristiaa deschide lucr~ri1e ~edin~ei,

arat~ ca este legal constituita ~i solicita s~ se faca propuneri pen

tru alegerea pre~edintelui de gedin~a.

Domnul Ba1c~ Nico1ae propune ca pre~edinte de ~edin~~ pe

domnul Ionescu Ion, propunere votat~ cu unanimitate.

Domnul Ionescu Ion preia lucr~rile ~edin~ei ~i supune la

vot proeesu1 verbal al gedinyei anterioare care este votat cu unani

mitate.

In oontinuare prezint~ urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hot~rare privind aprobarea incheierii contu

lui de execu~ie a bugetului local pe anu1 2006;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea activit~~ii de Pro

tec~ie Civila pe anul 2006;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea pre~ului minim de

inchiriere a pa9unii apartinand domeniului privat al mun.Urziceni;

~. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafeye10r propu~

pentru ameliorare a terenuri10r degradate.

5. Proiect de hot~rare privind aprobarea parteneriatului

dintre Consiliu1 local al mun. Urziceni ~i Liceul Teoretic Grigore

Moisi1 in vederea realizarii proiectu1ui de dezvoltare 9i reabilitai

re a Liceului Teoretic Grigore Moisil.

6. Proiect de hotarare privind cornpletarea ~i actua1izarea

~nexei aprobata prin Hotararea Consi1iu1ui local nr.53127.o6.2006.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisj

ei de recep~ie de punere in func~iune la terrn5ftirarealucrarilor ~i

de recep~ie fina1a.
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8. Proiect de hot~rare privind aprobarea Regulamentului

pentru inregistrarea 9i circula~ia pe drumurile pub lice din munici

piul Urziceni pe drumurile pub lice a ma9inilor autopropulsate pentru

efectuarea de lucr~ri agricole 9i forestiere, mopede, alte utilaje

mecanice, atelaje.

II. Probleme diverse.

Se consult~ gedin~a daca mai sunt 9i alte propuneri pentru

completarea ordinii de zi.

Pregedintele gedin~ei propune introducerea pe ordinea de zi

a Proiectului de hot~rare privind rectificarea bugetului local pc

anul 2007.

Domnul Babagianu Gheorghe intreaba dac~ este legal oa pentru

plecarea in Brazilia s~ se supuna spre aprobare.

D-ra secretar arata c~ este legal Sa se supuna spre aprobare

Pentru celelalte deplas~ri finan~area exista prevazut~ in bugetul

local iar in legisla~ie se arata ca aprobarea 0 du condue~torul insti

tu~iei.

Nemaifiind alte propuneri pentru completarea ordinii de zi,

se supune la vot cu complet~rile .fl1cute9i este votat~ cu unanimitate

~e prezint~ primul punct al ordinii de zi.

Domnul Babagianu Gheorghe intreaba dac~ prin aprobarea aees

tui cant de execu~ie, domnul primar se prevaleaza X de aeeasta pentru

a nu da raspuns la peti~ia depus~. Domnul primav trebuie s~ raspund~

conform legii. Intreaba de unde vine excedentul de la art.3, in suma

de 40355 lei.

Doamna Iconaru Georgeta raspunde ca este vorba de veniturile

de la unit&~ile de inva~amant.

Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat 9i este

votat cu unanimitate. '

Domnul lonescu Ion propune s~ se ia in discu~ie rectifica

rea bugetar~.

Doamna lcon~u Georgeta arat~ ca bugetul 100al se rectifica

cu sumele necesare trusourilor pentru copii nou-nascu~i.

Supus la vot este votat cu unanimitate.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Avram Ion prezint~ materialul, aduce la cun09tin~a

c~ in conformitate cu noua legisla~ie se creazl1 0 structur~ de vo

luntariat 9i in gedin~a viitoare va introduce 9i contractul de vo

luntariat spre aprobare. Arata ca a fost prima misiune de alarmare

sub noua conducere.

Domnul lonescu Ion

feritoare la digul ora9ului

da~ii, unde sunt probleme.
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Domnul Avram Ion arat~ e~ s-a eur~tat 90% eanalul Plopi,

eanalul de 1a Moar~t eanalu1 de 1a Pompieri, ~i s-au folosit 250-300

me p~ant pentru eonso1idarea travers~rii. Se Va refaee eanalu1 de 1a

Irimeseu. C~tre sfa~itul anului, in raport de venituri se va in&l~a

digul eu eel pu~in 70 em.

Problemele au fost in general rez61vate. Probleme prezint~

p10ile abundente locale care neeesit~ interven~ie meeanizat~.

Domnul Nunu Ion felieit~ pe domnu1 Avram Ion pentru aetivi

tatea din 2006 9i domnul Avram Ion arat& c~ f~ra ajutor nu ar fi f~

cut fat~.

Supus 1a vot este votat eu unanimitate.

Se trace la punetul 3.

Domnul Babagianu Gheorghe intreab~ dac~ s-au mai facut inves

titii in pa~une din banii ineasa~i pentru ehirie.

Domnul Cristea Arldrian arat~ ea a fost 0 initiativa pentru

suprains~an~are, dar nu au fest de aeord eiobanii.

Domnul Babagianu Gheorghe propune s~ se 1iscute intreo §e

dinta viitoare §i s~ se gaseasea solu~ii pentru a se imbun~tati pa

9unea•

Domnul Dobre Marian intreaba daca se interzie animale1e in

or~, de ce Ie mai trebuie p~9Qne?

Supus la vet este votat eu unanimitate.

Se treee 1a punetul 4.

Domnul Cristea Adrian arata ca amplasamentele au fost soli

citate inca de ast~ toamna de eatre Ministerul Agriculturii pentru

ameliorare prin impadurite.

Se supune 1a vet I?ieste votat eu unanimitate.

Se prezint~ puntul 5.

Demnul I1ie Stavar prezinta materialul. Nefiind diseutii

se supune 1a vot 9i este votat eu unanimitate.

Se prezint~ punetul 6.

Domnul Cristea Adrian arat~ ca prin punerea in posesie a

uner persoane indreptatite, 0 parte din teren a fost treeut in propri

etate privata 9i s-a diminuat suprafata primariei.

Supus la vot este votat eu unanimitate.

Se prezinta punetul 7.

Nefiind disevtii pe marginea @aterialului prezentat se su

pune la vot 9i este votat eu unanimitate.

Se trece la punctu1 8.

Domnul Peteu Nieulae prezint~ materialul ~i aduce 1a cuno§

tin~a domnilor consilieri cateva modifie~ri intervenite in proieetu1

de hot~rare.
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- anexa 1 va deveni anexa 2

- se introduce anexa 1 euprinzand utilajele ~i alte vehieole

autopropulsate sau eu tractiune animal~G

Supus la vot proieetul de hot~rare este votat eu unanimitate

Se pune in discutie dep1asarea in Brazilia.

Nema.ifiind discutii se supune la vot 9i este votat eu unanim

tate.

Domnul Nedelcu Marian intreaba care este limita dintre Manas

I;liUrzieeni, intrue.5.t::..-~zona unde este Cariera a devenit a1 doilea

loc de depozitare a gunoiului, fapt constatat in urma controlului

efectuat de Garda de Mediu.

Nema1fiind alte discutii se declara inchise luerarile ~e

dintei. Drept pentI~ eare s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,


