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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 11.12.2008 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 consilieri in functie. 

Absenteaza domna consilier Biti Aurica, Dobre Marian, Mitrica Ion. 
De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Diculescu Niculae si 

d-ra Popa Andreea. 
Ca invitati participa : din partea presei locale Eugen Cismasu – redactor ziarul 

Mesagerul – reprezentant TV sud est  Marcu Petruta, Ghita Bruno Stelian, Moise 

Nicolae, iar din partea aparatului de specialitate al primarului : Irimie Maria, Creita Ion, 
Apostol Daniela, Catoiu Camelia, Iconaru Georgeta, Constantin Dumitru, Condrut 

Monica. 
D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei arata ca este legal constituita si da 

cuvantul d-lui consilier Diculescu Nicolae, presedintele de varsta al consiliului local, 
pentru a proceda la alegerea presedintelui de sedinta.  

Dl consilier Diculescu Nicolae propune ca presedinte de sedinta pentru lunile 

decembrie - ianuarie pe dl. consilier Buga Mihai. 
Se consulta sedinta daca mai sunt si alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri se 

supune la vot propunerea facuta care este votata cu unanimitate. 

Dl. consilier Buga Mihai preia lucrarile sedintei si supune la vot procesul verbal al 

sedintei anterioare, care este votat cu unanimitate. 
Se prezinta proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare : 
 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 

 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009; 
2. Proiect de hotarare privind zonarea terenurilor din intravilanul municipiului in 

vederea stabilirii impozitului pe teren conform prevederilor Legii nr 571/2003 privind 
Codul Fiscal; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de concesionare a 

terenurilor din municipiul Urziceni; 
4. Proiect de hotarare privind schimbul unui teren intravilan aparŃinând domeniului 

privat al mun.Urziceni,situat în cvartal 19, parcela 11(str.Constructorilor) în suprafaŃă de 
250,00 mp, cu un teren proprietatea moştenitorilor defunctului Moise Vasile situat în 
intravilanul mun.Urziceni, str.Aurora, nr.8, (incinta Şcolii grn.nr.1) în suprafaŃă de 

250,00 mp; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului aparŃinând 

domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de  S.C. UNIMAR SRL 

URZICENI ; 
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului aparŃinând 

domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de  S.C. CON CIV IND AGRO 
SRL URZICENI; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea vinzarii directe a terenului apartinind 

domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de d-l Enescu Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului apartinand 
domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat SC ARGFLOR SRL Urziceni; 

9. Proiect de hotarare privind constituirea unui fond de premiere, in limita a 5% din 

cheltuielile cu salariile aferente anului 2008;  
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Urziceni, Politiei 
comunitare a municipiului Urziceni si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor al municipiului Urziceni pentru anul 2009; 

11. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unei strazi din municipiul 
Urziceni, jud. Ialomita; 

12. Proiect de hotarare privind stabilirea unor garantii pentru persoanele fizice si 
juridice care afecteaza carosabilul, trotuarele, parcarile si spatiile verzi in vederea 

executarii unor lucrari tehnico-edilitare subterane pe raza municipiului Urziceni, judetul 
Ialomita; 

13. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului de 5% din indemnizatia 

Primarului pentru participarea consilierilor la sedintele Consiliului Local si la sedintele 
comisiilor de specialitate; 

14.  Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului municipiului Urziceni 

domnul Sava Constantin sa reprezinte Consiliul Local Urziceni in semnarea si depunerea 

cererii de finantare a proiectului „Infrastructura tehnico-edilitara si de drumuri pentru 
dezvoltarea zonelor industriale in municipiul Urziceni” in vederea finantarii prin 
Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 2 „ Imbunatatirea 

infrastructurii de transport regionale si locale” – Domeniul major de interventie 2.1 „ 
Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv 

constructia / reabilitarea soselelor de centura; 
 

II. Probleme diverse - declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii si alte probleme. 

 

 Se propune completarea ordinii de zi prin introducerea urmatoarelor proiecte de 

hotarare: 

15. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008; 

16. Proiect de hotarare privind modificarea continutului anexei nr.2 prin eliminarea 

capitolului „ContravenŃii şi sancŃiuni” din HCL nr. 89 din 30 octombrie 2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a serviciului public de salubritate; 

17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Urziceni 
nr.82/25.10.2007, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii „ Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din 

judetul Calarasi, judetul Ialomita; 
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Se  supune la vot proiectul ordinii de zi cu completarile facute, care este votat cu 

unanimitate. 
 

 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2009;  

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

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind zonarea 

terenurilor din intravilanul municipiului in vederea stabilirii impozitului pe teren 

conform prevederilor Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal; 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe arata ca la sedinta de comisii s-a discutat cu 
personalul de specialitate din primarie ca sunt locuri care nu au facilitati si platesc acelasi 
impozit cu cele cu facilitati. Societatile care nu beneficiaza de utilitati sa vina la primarie 

si daca persoana respectiva isi aduce singura utilitatile sa fie scazuta de la impozit. 
          Dl. Primar Sava Constantin raspunde ca acest proiect va fi pus in aplicare din anul 

2010 si ca se pot face contestatii care vor fi analizate de catre Consiliul Local. 
           Dl. consilier Babagianu Gheorghe spune ca cei aflati in aceasta situatie platesc in 

continuare la fel.                                                                                                                                                                                                   
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este 

votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

preturilor minime de concesionare a terenurilor din municipiul Urziceni; 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe arata ca este aceeasi situatie cu terenuri care nu 

au utilitati si sunt conesionate la acelasi pret cu cele cu utilitati. Intreaba ce se va intampla 

cu terenul din spate de la  SC Matache. 
Dl. Primar Sava Constantin arata ca a fost o parcela intreaga situata in zona A pe 

Calea Bucuresti si la solicitarea SC Matache s-a diminuat suprafata, reintregindu-se 

revine la aceeasi adresa. 
Dl. consilier Babagianu Gheorghe spune ca s-a renuntat la teren cand SC Matache 

era intr-o situatie financiara grea, iar Consiliul a prins acel teren in zona A si societatea a 
tras pe propria cheltuiala utilitatile. Intreaba daca cumva nu se poate stabili un pret 

separat pentru zonele in care utilitatile au fost facute de proprietari. 
Dl. Constantin Dumitru arata ca stabilirea zonelor a fost facuta de catre Consiliul 

Judetean fara sa se tina cont de utilitati. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este 
votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind schimbul unui 

teren intravilan aparŃinând domeniului privat al mun.Urziceni,situat în cvartal 19, 

parcela 11(str.Constructorilor) în suprafaŃă de 250,00 mp, cu un teren proprietatea 

moştenitorilor defunctului Moise Vasile situat în intravilanul mun.Urziceni, str.Aurora, 

nr.8, (incinta Şcolii grn.nr.1) în suprafaŃă de 250,00 mp; 

Dl. Primar Sava Constantin mostenitorii au hotarare judecatoreasca definitiva 

pentru terenul in suprafata de 250,00 mp din curtea scolii nr.1 si doresc un schimb. 
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Consiliul local trebuie sa hotarasca daca se rezolva doua lucruri odata pentru persoana 

respectiva si pentru comisia locala. 
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 

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

vânzării directe a terenului aparŃinând domeniului privat al municipiului Urziceni, 

concesionat de  S.C. UNIMAR SRL URZICENI ; 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe spune ca la sedinta de comisii a avut 

amendament de care nu s-a tinut cont si ca data trecuta acest proiect nu a trecut din cauza 
consilierilor PDL. 

Dl. Primar Sava Constantin arata ca este acelasi lucru de care ati beneficiat si 
dumneavoastra (Babagianu Gheorghe) si alti cumparatori. 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe spune ca domnul Giolea nu a beneficiat. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” 
„Impotriva” 2 voturi (dl. Babagianu Gheorghe, d-ra Cismasu Elena). 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe arata ca in procesul verbal din sedinta anteriora 
d-ra secretar Cristina Andrei a mentionat ca dl. consilier Pavunev Dan nu poate sa voteze 

deoarece este conflict de interese. 
Dl. consilier Pavunev Dan mentioneaza ca nu este nici administrator, nici 

proprietar si nu se afla in conflict de interese. 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe spune ca d-ra jurist sa instiinteze Institutia 
Prefectului despre acest caz. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

vânzării directe a terenului aparŃinând domeniului privat al municipiului Urziceni, 

concesionat de  S.C. CON CIV IND AGRO SRL URZICENI; 

Dl. consilier Buga Mihai spune ca exista o cerere din partea firmei S.C. CON CIV 
IND AGRO SRL care solicita licitatie publica conform legii. 

Dl. consilier Babagianu Gheorghe intreaba de ce cand SC Matache a facut cerere 
nu a fost instiintat ca nu sunt rezolvate si celelalte probleme. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 voturi „pentru” 
„Impotriva” 3 voturi si 2 voturi „abtinere”. 

Proiect de hotarare respins. 
Dl. Constantin Dumitru spune ca daca i se vinde terenul de sub constructie 

intervine dreptul de servitute. 

D-na Catoiu Camelia afirma ca daca societatea nu are nevoie de tot terenul si 
renunta la o parte din concesiune, urmeaza ca primaria sa puna in posesie persoanele 

indreptatite in baza legilor retrocedarii. 
Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

vinzarii directe a terenului apartinind domeniului privat al municipiului Urziceni, 

concesionat de d-l Enescu Constantin; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 
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Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

vanzarii directe a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, 

concesionat SC ARGFLOR SRL Urziceni; 

Dl consilier Babagianu Gheorghe spune ca este aceeasi situatie ca la punctul 6 si sa 

inteleaga ca amendamentele lor nu au nici o valoare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 5 voturi „pentru” 
„Impotriva” 9 voturi. 

Proiect de hotarare respins. 

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

unui fond de premiere, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008;  

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

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Urziceni, Politiei comunitare a municipiului Urziceni si 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Urziceni 

pentru anul 2009; 

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

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea de 

denumire unei strazi din municipiul Urziceni, jud. Ialomita; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: : Proiect de hotarare privind stabilirea 

unor garantii pentru persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul, trotuarele, 

parcarile si spatiile verzi in vederea executarii unor lucrari tehnico-edilitare subterane 

pe raza municipiului Urziceni, judetul Ialomita; 

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

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

cuantumului de 5% din indemnizatia Primarului pentru participarea consilierilor la 

sedintele Consiliului Local si la sedintele comisiilor de specialitate; 

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

Se trece la pct. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

imputernicirea primarului municipiului Urziceni domnul Sava Constantin sa reprezinte 

Consiliul Local Urziceni in semnarea si depunerea cererii de finantare a proiectului 

„Infrastructura tehnico-edilitara si de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in 

municipiul Urziceni” in vederea finantarii prin Programul Operational Regional 2007-

2013 – Axa prioritara 2 „ Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” 

– Domeniul major de interventie 2.1 „ Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 

judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura; 
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Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 
Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2008; 

D-na Iconaru Georgeta arata ca au fost alocate sume pentru salariile cadrelor 

didactice. 
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 

Se trece la pct. 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

continutului anexei nr.2 prin eliminarea capitolului „ContravenŃii şi sancŃiuni” din HCL 

nr. 89 din 30 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a serviciului public de salubritate; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si este votat 

cu unanimitate. 
Se trece la pct. 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea si 

completarea HCL Urziceni nr.82/25.10.2007, privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii „ Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu 

apa si canalizare din judetul Calarasi, judetul Ialomita; 

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

II. Diverse. Se trece la probleme diverse. 

Dl consilier Babagianu Gheorghe afirma ca Primarul continua sa acopere persoane 

care fura banii oamenilor, referitor la sala de sport. 

Dl. consilier Pavunev Dan spune ca asta nu inseamna primarul este partas la 

aceasta fapta. 
Dl consilier Babagianu Gheorghe arata ca l-a atentionat pe dl primar dar acesta nu 

a luat nici o masura. 

Dl. Primar Sava Constantin spune ca stie ce masuri sa ia. 
Nemaifiind alte discutii, presedintele sedintei declara lucrarile sedintei inchise . 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

            Buga Mihai       

 

 

 
 
 

 
 

 


