
        JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 

 

PROCES  VERBAL 

 
 

 Incheiat astazi 26.01.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local a 

municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 10 consilieri din totalul de 17 consilieri in 

functie. Au absentat domnii consilieri : Babagianu Gheorghe, Biti Aurica, Cismasu 

Elena, Dobre Marian, Mitrica Ion, Nedelcu Marian, Pavunev Dan. 

De drept participa : dl. primar Sava Constantin, dl. viceprimar - Diculescu 

Niculae si d-ra Popa Andreea. 

Ca invitati participa din partea aparatului de specialitate al primarului : d-nul 

Boitos Ilie. 

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

Domnul dl. Buga Mihai, presedintele de sedinta, 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 : 
 

 I. PROIECT DE  HOTARARE: 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, 
devizului general estimativ, indicatorilor tehnico-economici, bugetului şi 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea investiŃiei "lnfrastructură 
tehnico-edilitară şi de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in 
municipiul Urziceni" in vederea finanŃării prin Programul OperaŃional 
Regional 2007-2013 - Axa prioritară 2 "ÎmbunătăŃirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale" - Domeniul major de intervenŃie 2.1 
"Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - 
inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură"  
 

Se  supune la vot proiectul ordinii de zi si este votat cu unanimitate. 
 

Se trece la pct. l de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate, devizului general estimativ, indicatorilor tehnico-
economici, bugetului şi cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea investiŃiei 
"lnfrastructură tehnico-edilitară şi de drumuri pentru dezvoltarea zonelor 
industriale in municipiul Urziceni" in vederea finanŃării prin Programul 



OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 2 "ÎmbunătăŃirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale" - Domeniul major de intervenŃie 2.1 "Reabilitarea 
şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - inclusiv construcŃia / 
reabilitarea şoselelor de centură";  

 
Dl. primar Sava Constantin spune este vorba de patru strazi 1 Mai, Regiei, 

Industriei, Soseaua Buzaului care intra in planul de reabilitare a infrastructurii de 

drumuri si tehnico-edilitare. Se solicita aprobarea co-finantarii cu 2,1% a 

contributiei proprii, din cheltuielile eligibile, de catre Consiliul Local Urziceni. 

Dl. primar Sava Constantin multumeste consilierilor Partidului Democrat 

Liberal pentru modul in care au inteles sa participle la sedintele Consiliului local 

pentru dezbatarea problemelor legate de municipiul Urziceni, prin neparticipare si 

neimplicare. 

Nemaifiind alte probleme, se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele sedintei declara lucrarile sedintei 

inchise . 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  
            BUGA MIHAI 
 


