
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL URZICENI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23.08.2007 in sedinta extraordinara a Consiliului local a

municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia.
La sedinta participa un numar de 11 consilieri din totalul de 17. Au

absentat domnii consilieri : Neidoni Sabin, Radu Vasile, Biti Aurica, Bodeanu
Valentin, Balca Nicolae, Sburlan Mihaita.

De drept participa: dl. viceprimar - Diculescu Niculae si domnisoara
Andrei Cristina - seeretar.

Ca invitati partieipa: din partea presei locale -Dora Cismasu, Mariana
Vladaru, iar din partea aparatului de speeialitate al primarului d-na Iconaru
Georgeta.

Se procedeaza la alegerea lIDUi nou presedinte de sedinta pentru
urmatoarele doua luni, intnlcat dl. Badea Nelu invoea 0 indisponibilitate
datorata sanatatii sale. Este propus ca presedinte de sedinta de catre dl. eonsilier
Gont Marin, dl. Dobre Marian, care este ales eu unanimitate.

D-ra secretar deschide lucrarile sedintei arata ca este legal constituita si da
cuvantul d-lui Dobre Marian pentru a prelua lucrarile sedintei.

Dl Dobre Marian preia lucrarile sedintei si supune la vot procesul verbal
al sedintei anterioare, care este votat ell unanimitate.

Se prezinta proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare :
I. Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este votat in unanimitate.

Se trece la pet. I de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe anul2007.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba cine poate raspunde din partea
executivului referitor la lucrarile de asfaltare strazi si cine poate sa il inlocuiasca
pe primar pentro a da explicatii.

D-ra secretar precizeaza ca domnul viceprimar poate sa inlocuiasca
primarul in lipsa acestuia.

Dl. Babagianu Gheorghe intreaba viceprimarul daca are cunostinta despre
strazile asfaltate, reparate, finalizate.

Dl. Viceprimar raspunde ca in masura in care are astfel de informatii Ie va
aduce la cunostinta Consiliului local.



Dl. Babagianu Gheorghe intreaba pe d-na Iconaru Georgeta de cand
functioneaza aceasta in Primarie si daca a mai pomenit 3 rectificari ale bugetului
intr-o singura luna.

D-na Iconaru Georgeta raspunde ca functioneaza de 10 ani in Primarie si
referitor la intrebarea domnului consilier nu raspunde.

Dl. Babagianu Gheorghe afirma ca str. Petrolistilor a fost aprobata intr-o
sedinta anterioara sa fie asfaltata si intreaba de ce nu s-a asfaltat si pentru ce
trebuie 0 noua aprobare.

D-na Iconaru precizeaza ca atunci cand s-a aprobat bugetullocal, acesta
strada a fost prinsa, dar fara sume alocate.

Dl. Babagianu Gheorghe intreaba daca s-a respectat asfaltarea strazilor
conform hotararii Consiliului local. Cere sa se consemneze ca domnul

viceprimar nu stie, d-na Iconaru nu poate sa ne raspunda si nici d-ra jurist.
D-ra secretar precizeaza ca dl. Boitos Hie a fost anuntat in scris referitor la

solicitarile Consiliului local si in sedinta ordinara se va prezenta si va pune la
dispozitie informatiile cerute.

Dl. presedinte Dobre Marian propune sa se analizeze proiectul de hotarare
pe capitole si subcapitole.

La capitolul Invatamant, dl. Babagianu intreaba de ce nu a venit din partea
directorilor de scoli nimeni?

D-na contabil raspunde ca au fost anuntati.
Dl. Babagianu si dl. Dobre Marian propun sa nu se ia in discutie niciooa

dintre solicitarile nesustinute de scoli.

Dl. Ionescu Ion considera ca este corect sa se voteze proiectul in intregime
si nu pe capitole si subcapitole.

Dl. Babagianu intreaba daca stie ce se voteaza?
La subcapitolul 2 - Liceul Sf. Ecaterina, dl. consilier Nunu Ion arata ca

lucrurile soot clare, banii soot veniti prin Hotarare a Guvemului - 100.000 lei
pentru reabilitare. Se supune la vot si este votat cu unanimitate.

La capitolul "Strazi", dl. Dobre Marian arata ca str. Petrolistilor a mai fost
aprobata, iar d-na Iconaru raspunde ca a fost prinsa, dar fara alocare de sume.

Dl. Babagianu intreaba daca banii alocati pentru asfaltare au ajuns pentru
strazile aprobate de Consiliullocal.

D-na Iconaru Georgeta raspunde ca nu s-au facut inca plati pentru
asfaltari.

Dl. Babagianu intreaba : atunci de unde stie ca nu SUiltbani suficienti
pentru asfaltari din moment ce nu s-au facut plati. Pentru ce trebuie alocati alti
bani? lntreaba pe dl. viceprimar daca au fost asfaltate aite strazi decat cele
aprobate prin buget initial? Afrrma ca nu are cu cine discuta in sedinta, nu e nici
un specialist care sa raspunda, dl. viceprimar nu cunoaste, d-na contabila nu stie.
Nu am cum sa votez asa ceva. De ce se cer bani daca nu stie nimeni sa raspunda
pentru ce?

Dl. consilier Gont Marin propune ca in sedinta urmatoare sa se vina cu
urmatoarele: - ce strazi s-au asfaitat, cati bani s-au alocat, la cate s-a facut
receptia finala, cate strazi sunt prinse in buget?



Dl. viceprimar raspunde ca stie ca trebuie sa se mai aloce inca 10 miliarde
lei pentru varianta de la Min. Transporturilor. Stie ca sunt 160 tone ramase
pentm asfaltare.

Dl. consilier Nunu Ion considera ca este bine sa se asfalteze in special si
zona parcare ,,Plopi".

Dl. Babagianu arata ea vrea sa pIece din sedinta pentru ca sunt chemati ea
niste prosti si nu e nimeni din conducere ca sa stie sa Ie raspunda.

Dl. consilier Nunu Ion este de acord eu asfaltarea, dar sa fie totullegal.
Dl. consilier Hie Stavar arata ca Primaria Urzieeni lucreaza ca la nivelul

anilor 60. Dl. viceprimar trebuia sa ceara informaticianului Primariei sa scoata
lista eu strazile asfaltate si sa Ie puna la dispozitie consilierilor.

Dl. eonsilier Babagianu Gheorghe afirma ca nn s-a platit nimic, nn se stie
cate tone de asfalt trebuie. S-a asfaltat str. Plopului si fiU s-a terminat
eanalizarea. 0 sa-l dau in judecata!

Dl. consilier Ionescu Ion arata ca daca primarul are ambitii si este
incapatanat, de ce sa sufere cetatenii? Daca avem asfalt, avem utilaje, de ee sa
ne impotrivim? Asfaltam sau nn asfaltam? Astia 3 miliarde pe eare-i are
Primaria ce sa faea eu ei? De ce sa nu facem strazile? Ca ne eertam noi eu
Primaria? Nu e treaba noastra daca s-a facut licitatie! Vine Curtea de Conturi si

verifica, nu noi! Ce fac oamenii astia e foarte bine!
Dl. Badea Nelu solicita ca la sedinta urmatoare sa se aduca doeumentele

solieitate referitoare la asfaltari.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe arata ca nu este meritul primarului ca
se asfalteaza ci meritul este in totalitate a celor 17 "prosti" care voteaza si isi
asuma resposabilitatea.

Dl. Hie Stavar solieita ca Primaria sa se informatizeze si toate datele sa fie
fumizate in format electronic.

Dl. consilier Nedelcu Marian precizeaza ca nu va semna pana nu va detine
toate informatiile si documentele referitoare la asfaltari. Vrea sa stie daca au fost

strazi aprobate si neasfaltate, preeum si daca s-au fmalizat cele incepute. Se da
dovada de indiferenta referitor la solicitarile eonsilierilor.

Dl. viceprimar arata ca strazile Traian si Petrolistilor sunt pregatite pentru
asfaltare.

Dl. Babagianu Gheorghe afmna ca se pregatese strazi pentm asfaltare desi
uu au fost prinse in buget si sunt santajati consilierii sa voteze.

Dl. Badea Nelu propune ea la capitolul strazi sa se faca urmatoml
amendament: " Daca au fost asfaltate strazi fara aprobarea Consiliului local,
atunei sumele sa fie imputabile celor vinovati". Se supune la vot amendamentul
si este votat cu unanimitate.

Dl. vieeprimar arata ca nu exista strazi aprobate si neasfaItate.
Dl. Hie Stavar : Noi ne eertam din lipsa de informatii!
Dl. Ionescu Ion : Primarul creaza aceasta bulibaseala pentm ca nu vine

aici!

Dl. Dobre Marian arata ca mai sunt materiale depuse in sedinta pentru
reetifieare de buget, in plus fata de eele prezentate.



Intreaba cine este de aeord eu suplimentarea sumei de 10.000 lei pentru
Grup Seolar Agrieol?

Dl. Ilie Stavar intreaba daea s-a faeut lieitatie eleetroniea?

D-na Ieonaru Georgeta raspunde ea da.
Se supune la vot si este votat eu lmanimitate.
Pentru Lieeul Teoretie, dl. Hie Stavar arata ea sunt neeesari bani pentru

glafuri - 10.000 lei. Supus la vot, este votat eu unanimitate.
Pentru Gradinita eu program normal ill. 2 - Se. LH. Raduleseu - 5.000 lei

- pentlu reparatii eurente, pentm 0 usa si luerari pardoseli gresie si faianta.
Supus la vot, este votat eu unanimitate. De asemenea se solieita tot pentru
Seoala ill. 2, 10.000 lei pentru aehizitionarea unui sistem de supraveghere in
seoala. Supus la vot, este votat eu unanimitate.

Se revine si la diseutia referitoare la Gradinita eu program normal mo. 1,
pentru aloeare sumei de 12.500 lei pentnl exeeutare gard si 5.100 lei pentm 9
ferestre termopan la grupul sanitar si 2 usi. Supus la vot, este votat eu
unanimitate.

Domnul Dobre Marian supune la vot proieetul de hotarare propus de
exeeutiv eu amendamentele faeute, preeum si eu amendamentul domnului Badea
Nelu la eapitolul "Asfaltare strazi" si este votat eu unanimitate.

Dl. Hie Stavar solieita sa se eonsemneze si propune sa se faea un studiu si
sa se duea la indeplinire insonorizarea salii de sedinta intrueat datorita
reverberatiei nu se intelege eontinutul frazelor rostite de vorbitori.

Nemaifiind alte diseutii, presedintele sedintei declara luerarile sedintei
inehise.

Drept pentru care s-a ineheiat prezentul proees verbal.

Presedinte de sedinta,
.7


