
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL URZICENI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.08.2007 in sedinta ordinara a Consiliului local a

municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia.
La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 17. Au

absentat domnii cOl1silieri : Neidoni Sabin, Badea Nelu si Hie Stavar.
De drept participa : dl. Primar Sava Constantin, dl. viceprimar - Diculescu

Niculae si doamna Lupascu Georgeta - sef birou Administratie locala.
Ca invitati participa : din partea presei locale - Dora Cismasu, Mariana

Vladaru, reprezentanti Radio Campus, reprezentanti ai S.C. TER-MA S.A
Urziceni, iar din partea aparatului de specialitate al primarului dl Creita Ion.

D-na Lupascu Georgeta deschide lucrarile sedintei arata ca este legal
constituita si da cuvantul d-Iui Dobre Marian pentru a prelua lucrarile sedintei.

Dl Dobre Malian preia lucrarile sedintei si supune la 'lot procesul verbal
at sedintei anterioare, care este votat cu unanimitate.

Se prezinta proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare :
1. Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier al domnului Badea Nelu;

2. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier al domnului Radu Vasile;

3. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la unitatile de
invatamant;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea in leasing a trei autobuze necesare
transportului local de calatori si dare a in administrare a acestora catre S.C.
TERMA S.A. Urziceni;

5. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului situat in
Calea Bucuresti, bloc ORl (cota indiviza);

6. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului situat in
Calea Bucuresti, bloc lOO,parter, Urziceni, judo lalomita;

7. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SC DALCO
PROD COM SRL Urziceni a terenului situat in Urziceni, str. Regiei m.
15',

8. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre S.C. CONSMIT
S.R.L. Urziceni a terenului situat in Urziceni, str. Regiei llf. 15, judo
lalomita pentru drum acces.



.. -

II. Probleme diverse.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este votat cu 13 voturi
"pentru" , dl. Radu Vasile nu a votat.

Domnul consilier Babagianu Gheorghe precizeaza ca a cenlt executivului
raportul de audit timp de 6 luni. Intreaba primarul de ce nu Ii se prezinta acest
raport.

Dl. primar discuta in contradictoriu cu dl. consilier Dobre Marian care
precizeaza ca nu semneaza procesul verbal al sedintei extraordinare din
23.08.2007 pentru ca nu corespunde cu ceea ce s-a spus in sedinta de consiliu
local, nefiind prins amendamentul care a fost propus si anume: " Daca au fost
asfaltate strazi fara aprobarea Consiliului local, atunci sumele sa fie imputabile
celor vinovati".

Dl. primar Sava Constantin intreaba: "De cand un Consiliu local judeca
un primar?"

Dl. consilier Dobre Marian arata ca este 0 hotarare a Consiliului local prin
care se cere sa plateasca cine este vinovat daca s-au asfaltat alte strazi fata de
cele aprobate. Arata ca nu a nominalizat pe nimeni.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba pe domnul primar cand a fost
aprobata str. Gheorghe Lazar pentru asfultare?

Dl. primar precizeaza ca s-a discutat in sedinta de comisie.
Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba daca aceasta strada a fost

prins a in buget? Mentioneaza faptul ca avizele comisiilor sunt consultative.
"Dumneavoastra faceti ce vreti!"

Se trece la pet. I de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
COllstatareaincetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Badea Nelu.

Doamna Lupascu Georgeta - sef birou Administratie locala precizeaza ca
referatnl intocmit de catre executiv este in conformitate cu prevederile legale,
dand citire in acest sens art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 393/2004 en
modifiearile ulterioare.

Domnul consilier Babagianu Gheorghe arata ca a vorbit cu domnul
cOl1silierBadea Nelu si acesta va prezenta certificat medical si 0 delegatie din
partea prefecturii, precizand de asemenea ca domnului Badea Nelu fiU i s-a facut
niei 0 instiintare in acest sens.

Doamna eonsilier Biti Aurica precizeaza faptul ca domnul Badea Nelu
absenteaza si de la aceasta sedinta fiind plecat intr-o delegatie.

Proiectul de hotarare este supus la vot si este votat eu 3 voturi "pentru" 
dl. Nunu Ion, dl. Giolea Gheorghe si d-na Oprea Mihaela si 11 voturi
"impotriva". - Proiectul de hotarare este respins.

Se treee la pet. 2 de pe ordillea de zi: Proiect de hotarare privind
constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Radu Vasile

Domnul consilier Radu Vasile preeizeaza Consiliului local ea se afla in
concediu medical din luna octombrie a anului trecut, aratand ca in luna
decembrie 2006 a venit la sedinta in carje. Arata ca are einci intemari si patru



interventii medic ale si trebuia ca executivul sa astepte pana venea cu
documentele, el neputandu-se deplasa.

D-na Lupascu Georgeta da citire raportului intocmit de executiv.
Dl. cOl1silier Radu Vasile precizeaza ca legea prevede imposibilitatea

exercitarii mandatului pe 0 perioada mai mare de 6 hilli, iar el face abia acum 7
luni. Arata ca este de 12 ani in Consiliullocal si precizeaza ca se retrage singur
daca aceasta este in interesul cuiva, aratand ca sunt lUClurimurdare la mijloc.

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu I vat "pentru" - ell.

Giolea Gheorghe, 10 voturi "impotriva" si 2 vortui "abtinere" - dl. Nunu Ion si
d-na Oprea Mihaela.

Proiect de hotarare respins.
Se trece ia pet. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind

modificarea statului de functii la unitatile de invatamant

Domnul presedinte consulta Consiliullocal daca soot discutii pe margine a
acestui punct. Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si este
votat cu unanimitate.

Se trece Ra pet 4 de pc ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aproharea in leasing a trei autobuze necesare transportului local de calatori si
darea in administrare a acestora catre s.c. TERMA S.A. Urziceni

Domnul consilier Balca Nicolae este de parere ca se cheltuiesc astfel 300
mii euro, cand acesti bani S-af putea cheltui in oras pentru altceva.

Domnul consilier Babagianu Gheorghe precizeaza ca a nlgat directorul
S.C. Terma S.A Urzicem sa prezinte 0 situatie a traseelor si a comunelor unde
acestia transporta calatori. Itreaba de asemenea cine isi asuma responsabilitatea
daca nu vor fi rentabile si va trebui sa plateasca Consiliullocal.

Domnul viceprimar arata ca s-a facut aceasta situatie si ca mijloacele de
transporte existente nu fac fata.

Domnul consilier Radu VasHe precizeaza ca este 0 afacere a societatilor
comerciale. Se plateste impozit pe profit, iar suma solicitata va fi insuficienta,
trebuind sa se plateasca mult rnai mult.

Domnul consilier Ionescu Ion arata ca s- incercat scaparea de aceste
societati de transport, el nefiind de acord ca Primaria sa dea bani pe aceste
autobuze. Este 0 cheltuiala care nu va fi niciodata amortizata.

Supus la vot, proiectul de hotarare este votat cu 9 voturi "pentru", 3 voturi
"impotriva" - dl. Nedelcu Marian, dl. Sburlan Mihaita, dl. Ionescu Ion si 2
voturi "abtinere" - dl. Babagianu Gheorghe si dl. Radu Vasile.

Se treee ia pet. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
concesionarea directa a terenului situat in Calea BucurestL bloc ORl (cota
indiviza)

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
proiectul, care este votat cu unanimitate.

Se treee la pet. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
concesionarea directa a terenului situat in Calea BucurestL bloc 100, parter,
UrzicenL indolalomita



Dl. consilier Radu Vasile intreaba de ce in acest proiect nn se precizeaza
ca e yorba de cota indiviza? Nu are aite obiectiuni.

Se supune la vot proiectul, care este votat cu unanimitate.
Domnul primar paraseste pentru moment sala de sedinte.
Se trece la pet. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind

concesionarea directa catre SC DALCO PROD COM SRL Urzicem a terenului

situat in Urziceni, str. Regiei ill. 15
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

proiectul, care este votat cu unanimitate.
Se trece la pet. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind

concesionarea directa catre S.C. CONSMIT S.R.L. Urziceni a terenului situat in

Urziceni, str. Regiei nr. 15, iud. lalomita pentm drum acces.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

proiectul, care este votat cu unanimitate.
Se trece la "Probleme diverse".
Domnul consilier Dobre Marian reaminteste Consiliului local ca fiU a gasit

prins in hotarare amendamentul propus de catre dl. Badea Nelu si fiU a semnat
pentru ca nu a vrut sa intre in ilegalitate.

Domnul consilier Balca Nicolae arata Consiliului local ca a lIDnarit

asfaltarea, precizand ca strazile sunt dispersate si aratand ca in devizele facute
nu au fost prmse miscarile uti1ajelor in traseu.

Domnul Babagianu Gheorghe intreba cine va raspunde acum din pmiea
executivului daca domnul primar nu mai este in sala.

Dl. consilier Balca Nicolae ii spune domnului Babagianu Gheorghe ca
prin atitudinea sa nu respecta primarul ci ii respecta pe ei ca si consilieri.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba de ce nu Ii se prezinta
rapoartele de audit cerute. Intreaba de asemenea daca strada Revolutiei care a
fost prins a in buget pentru asfaltare, s-a asfaltat. La intrebarea domnului
consilier, dl. primar raspunde ca aceasta este reparata, ea fiind prinsa in buget pe
"Reparatii" .

Dl. consilier Babagianu intreaba de ce primarul nu a trimis raportul de
audit.

Dl. primar arata ca secretarul Consiliului local spune ca nu trebuie sa se
prezmte acest raport. Secretarul este al Consiliului local!

Dl. consilier Babagianu Gheorghe da citire ul1ui text din Legea lIT.

215/2001 din care rezulta obligatia primarului de a aduce la cunostinta
consiliului local stare a economica si sociala a localitatii.

Dl. primar arata ca anual se face si se prezinta consiliului local raportul
primarului privind starea economica si sociala a localitatii.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe solicita sa se faca adresa la Prefectura
pentru lamurirea situatiei.

D-na Lupascu Georgeta este intrebata daca poate da relatii referitoare la
aceasta problema si aceasta precizeaza ca exista 0 prevedere in legislatia privind
auditul care interzice punerea la dispozitia oricarei persoane neautorizate a
raportului de audit, acesta fiind confidential.



Domnul Babagianu Gheorghe arata ca primarul ascunde ceva si din
aceasta cauza nn vrea sa prezinte acest raport. 0 sa vina alte organe si 0 sa le
ceara!

Dl. consilier Gont Marin, referitor la S.C. Terma S.A. Urziceni solicita sa
se spuna care sunt pierderile la aceasta societate si precizeaza ca daca acestea
sunt foarte mari, trebuie propusa lichidarea sau sa se incerce sa-i ajute.
Actionarul este consiliul municipal. Cere sa se faca 0 sedinta separata pentru a
se discuta problemele acestei societati.

Domnul Ionita Vasile, reprezentant AGA S.C. Terma S.A. Urziceni
precizeaza consiliului ca s-au solicitat aceste autobuze pentru a se mentine starea
de insolventa a societatii. Arata ca daca nn se dadea voie sa se puna centrale
termice de apartament la cei datori catre S.c. Tenna S.A. Urziceni, societatea nu
s-ar fi aflat in aceasta situatie.

Domnul consilier Ionescu Ion intreba eonducerea S.C. Terma S.A. daca se
schimba cn ceva situatia societatii daca se iau cele trei autobuze.

Dl. eonsilier Dobre Marian intreaba eat mai au de incasat?

Dl. Mihai Costel- director S.C. Terma S.A. raspunde ca mai au de ineasat
18 miliarde lei vechi.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba de ce nu se achizitioneaza
autobuze la mana a doua.

Dl. Mihai Costel- director S.c. Terma S.A. raspunde ca acestea trebuie
sa fie conforme eu normele cerute de lege pentru a se putea obtine licentele de
transport.

Dl. consilier Balca Nicolae arata ca transportul in municipiul Urziceni nu
este rentabil si solicita ca decat sa se dea eele 10 miliarde pentru acmzitionarea
autobuzelor, mai bine sa se faca finna de constnlctii si sa Ii se dea lucrarile lor.

Dl. consilier Babagianu Gheorghe solicita sa se faea 0 sedinta
extraordinara in termen de 15 zile pentru S.C. Terma S.A. si sa se informeze ell
privire la achizitiomrrea autobuzelor in regim de second hand.

Dl. consilier Bodeanu Valentin arata ca nu este yorba de datoria s.C.

Tenna S.A., ci de datoria publica a orasului.
Dl. consilier Radu Vasile arata ca daea S.C. Terma S.A. fiU este relltabila

3 luni, Consiliullocal trebuie sa declare illcapacitatea acesteia.

Nemaifiind alte discntii, presedintele sedintei declara lucrarile sedilltei
inchise.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,

~

I
Secretar/
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