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CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 23.02.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local 

a municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 15 consilieri din totalul de 17 

consilieri in functie. Au absentat domnii consilieri : Biti Aurica, 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 – reprezentant Radio Sud 

Est Vladarau Mariana, Radio Campus - Dinca Robert Viorel, Cismasu 

Eugen, Adrian Panait, iar din partea aparatului de specialitate al primarului : 

d-na Iconaru Georgeta. 

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

constituita. 

Domnul Buga Mihai, presedintele de sedinta, preia lucrarile sedintei. 

Prezinta proiectul ordinii de zi al sedintei si arata ca nu au fost depuse 

amendamente. 

Domnul consilier Babaginu Gheorghe intervine si spune ca nu au fost 

convocate comisiile pentru a se aduce amendamente. 

Domnul consilier Babagianu Gheorghe intreaba pe d-ra Popa Andreea 

de ce nu au fost validati cei doi consilieri. 

  D-ra Popa Andreea da citire art.12 din Lg. 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali „(1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de 

expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judetean, 

dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, 

respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de 

situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.” 

Domnul consilier Babagianu Gheorghe arata ca pentru a functiona 

PDL in Consiliul Local trebuie sa fie toti, daca nu pleaca, parasesc sedinta. 

Domnul Primar Sava Constantin spune ca nu ii tine nimeni. 

Domnul consilier Babagianu Gheorghe afirma ca cei doi consilieri 

PSD nu au voie sa voteze intrucat li s-a ridicat calitatea de membrii de 

partid. Ii atentioneaza pe consilierii PSD ca sunt sanctionati daca vor vota. 

Afirma ca deoarece nu li se da voie sa isi exprime parerea vor parasi sala. 

Drept pentru care urmatorii consilieri: PDL -  Babagianu Gheorghe, Cismasu 



Elena, Dobre Marian, Nedelcu Marian si PNG-CD – Dane Mihai, Raducanu 

Laurentiu Valentin, au parasit sala. 

Au ramas in sala pentru desfasurarea sedintei si aprobarea proiectelor 

de hotarari urmatorii consilieri: PNL - Buga Mihai, Giolea Gheorghe, 

Diculescu Niculae, Ionescu Aurelian, Ianos Daniela, Pavunev Dan, Posea 

Marius si PSD – Savelciuc Stela, Stanciu Cosmin Marius. 

Domnul Buga Mihai, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul 

ordinii de zi si este votat cu unanimitate. 

 I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea veniturilor si cheltuielilor 

evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009; 

 2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare 

pentru achizitia publica de servicii „Modernizarea retelelor de canalizare din 

municipiul Urziceni”; 
 

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

aprobarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe 

anul 2009; 

Nefiind discutii, se supune la vot si este votat cu unanimitate. 

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

constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii 

„Modernizarea retelelor de canalizare din municipiul Urziceni”; 

Nefiind discutii, 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       

 


