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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 
 Incheiat astazi 26.03.2009 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: domnul Babagianu Gheorghe, domnul Mitrica Ion si domna Biti 
Aurica. 

De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Diculescu 
Niculae si d-ra Popa Andreea. 

Ca invitati participa : domnul deputat Tinel Gheorghe, din partea presei 
locale – reprezentant Radio Sud Est Vladarau Mariana, Ionut Flancea – TV sud est, 
Clementina Tudor, Dinca Robert -  Radio Campus, iar din partea aparatului de 
specialitate al primarului : Irimie Maria, Creita Ion, Catoiu Camelia, Iconaru 
Georgeta, Boitos Ilie, Constantin Dobre, Constantin Dumitru, Dumitrescu Vasile. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal 
constituita. Totodata, mentioneaza ca mandatul presedintelui de sedinta a expirat, 
astfel incat este necesara alegerea altui consilier care sa ocupe aceasta functie in 
cadrul sedintelor de consiliu convocate in perioada martie – mai 2009. Se trece la 
procedura nominalizarii propunerilor facute de catre consilieri, pentru alegerea noului 
presedinte de sedinta. 

Dl consilier Buga Mihai  propune ca presedinte de sedinta pentru lunile martie 
- mai pe dl. consilier Diculescu Niculae. 

Dupa consultarea consilierilor si constatandu-se ca nu au mai fost formulate 
alte nominalizari, se supune la vot propunerea facuta care este votata cu unanimitate. 

Dl. consilier Diculescu Niculae preia lucrarile sedintei, supunand la vot 
procesele verbale ale sedintelor anterioare, respectiv cele din 26.01.2009 si 
23.02.2009. Documentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Au votat 
„pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea 
Marius, consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian, 
consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu,  consilierii 
PSD: d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius. 

In continuare, se prezinta proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare : 
 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 

1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 
2. Raport privind starea economica si sociala a Municipiului Urziceni in anul 

2008; 
3.  Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier al d-

lui Mitrica Ion; 
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4. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier al d-
nei BiŃi Aurica; 

5. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier al d-
lui Babagianu Gheorghe 

6. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier al d-
lui Stanciu Cosmin Marius; 

7. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier al d-
nei Savelciuc Stela; 

8. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului  Gont Marian; 

9. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului  Marica Ioan; 

10. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului Grigore Felix Cosmin 

11. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului  Dinu George Iulian; 

12. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul 
local al municipiului Urziceni al domnului  Stefan Sorin; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al 
bugetului propriu al municipiului Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2008; 

14. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce aparŃin 
domeniului privat al   municipiului Urziceni cu suprafaŃa indiviză de 33.83 mp ; 

15. Proiect de hotarare privind revocarea hotararii Consiliului local Urziceni nr. 
96/11.12.2008; 

16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 94/11.12.2008 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea activitatii de protectie civila pe anul 
2008; 

18. Proiect de hotarare privind modificarea continutului contractului de 
voluntariat pentru membrii S.V.S.U; 

19. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcŃii pentru personalul 
nedidactic auxiliar la unitatea de învăŃământ din municipiul Urziceni GradiniŃa cu 
program prelungit nr. 1; 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizul 
general si indicatorii tehnico-economici ai investitiei :„ Amenajare Piata 
Agroalimentara in Municipiul Urziceni, Judetul Ialomita „ ; 

21. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 1/26.01.2009 cu privire la 
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 
În municipiul Urziceni" În vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 
2007-2013 - Axa prioritară 2 "ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi 
loca le" - Domeniul major de intervenŃie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de 
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drumuri judeŃene, străzi urbane - inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de 
centură"; 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apă şi 
canalizare furnizate de S.C. ECOAQUA S.A. Calaraşi, sucursala Urziceni ; 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarii  :           
„Reabilitarea si modernizarea retelelor electrice de iluminat public pe strazile Calea               
Bucuresti, Ghiocei , Mihai Viteazu, 1918 si Bd. Republicii – proiectare cu executie " 

24. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica  a terenului 
apartinind domeniului public al municipiului Urziceni, in suprafata de 4360,00 m.p. 
in vederea construirii unei baze sportve (terenuri de sport in aer liber) teren situat in  
municipiul Urziceni, str.Constructorilor, nr.7; 

25. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SC NIMBUS SRL,  
a terenului apartinind domeniului privat al municipiului Urziceni, in suprafata de 
374,00 m.p. situat in  municipiul Urziceni, Calea Bucuresti nr.8-12. 

26. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SC OYL 
COMPANY HOLDING AG  SRL, a terenului situat in extravilanul municipiului 
Urziceni, tarlaua 49/2; pasune 377/2 P3, apartinind domeniului privat municipiului 
Urziceni, in suprafata de 5.000,00 m.p. 

27. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SC ECO TERM 
SRL a suprafetei de 1500 mp teren ce apartine domeniului privat al municipiului 
Urziceni; 

II. PROBLEME  DIVERSE - declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii 
si alte probleme. 

    
D-ra Popa Andreea mentioneaza ca, date fiind unele modificari aduse Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, prin OUG nr. 214 din 
4 decembrie 2008, initiatorul propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de 
hotarare cuprinse la punctele: 24, 26, 27, deoarece nu sunt indeplinite prevederile 
art.22 din OUG nr. 214/2008 

Se  supune la vot proiectul ordinii de zi modificat prin propunerea mai sus 
mentionata. Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. Au votat „pentru”: 
consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na 
Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian, 
consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu,  consilierii 
PSD: d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius. 
 Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi: Raport privind starea economica si 
sociala a Municipiului Urziceni in anul 2008 
 Se consulta sedinta daca sunt neclaritati cu privire la acest raport. Nefiind 
discutii pe tema materialului prezentat la pct. 2, 

se trece la pct. 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării mandatului de consilier al d-lui Mitrica Ion; 
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Domnul consilier Dobre Marian atrage atentia consilierilor ca acest proiect este 
unul de constatare a incetarii de drept a mandatelor unor consilieri, asa incat el nu se 
voteaza, ci este luat la cunostinta, la fel ca si cel precedent, referitor la  Raportul 
privind starea economica si sociala a Municipiului Urziceni in anul 2008. Domnul 
consilier Dobre Marian mentioneaza ca aceeasi procedura de constatare sau luare la 
cunostinta trebuie aplicata in cazul proiectelor cuprinse pe ordinea de zi, de la pct.3, 
pana la pct.7 inclusiv. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Diculescu Nicolae, supune la vot proiectul 
de hotarare. Acesta este votat cu 9 voturi „pentru” (consilierii PNL dl. Buga Mihai, 
dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius si consilierii PSD d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG (dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin) nu au votat. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării mandatului de consilier al d-nei BiŃi Aurica; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 
voturi „pentru”(consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl.Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea 
Marius si consilierii PSD d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG (dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au votat. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării mandatului de consilier al d-lui Babagianu Gheorghe 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 
voturi „pentru”(consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl.Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl.Ionescu Aurelian, dl.Pavunev Dan, dl.Posea 
Marius si consilierii PSD d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG (dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au votat. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării mandatului de consilier al d-lui Stanciu Cosmin Marius; 

D-ra Popa Andreea citeaza dispozitiile legale care stipuleaza faptul ca persoana 
al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu poate participa la vot.  

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 8 
voturi „impotriva” (consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl.Pavunev Dan, dl. Posea 
Marius si consilierul PSD d-na Savelciuc Stela). Ca persoana al carei mandat intra 
sub incidenta prevederilor legale mai sus mentionate, dl. consilier Stanciu Cosmin 
Marius nu si-a exprimat votul. 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG ( dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au votat. 
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Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
încetării mandatului de consilier al d-nei Savelciuc Stela; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 8 
voturi „impotriva”(consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl.Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl.Ionescu Aurelian, dl.Pavunev Dan, dl.Posea 
Marius si consilierul PSD dl. Stanciu Cosmin Marius). Ca persoana al carei mandat 
intra sub incidenta prevederilor legale mai sus mentionate, d-na consilier Savelciuc 
Stela nu si-a exprimat votul. 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG ( dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au votat. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  Gont 
Marian; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 
voturi „pentru” (consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea 
Marius si consilierii PSD d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL (dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si 
PNG (dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au votat. 

S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Gont Marin si la 
validarea mandatului de consilier al acestuia. 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  
Marica Ioan; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 
voturi „pentru” (consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea 
Marius si consilierii PSD (d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL ( dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian, 
dl. Gont Marian) si PNG( dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu Valentin)  nu au 
votat. 

S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Marica Ioan si la 
validarea mandatului de consilier al acestuia. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului 
Grigore Felix Cosmin 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 
voturi „pentru” (consilierii PNL dl. Buga Mihai, dl.Diculescu Niculae, dl. Giolea 
Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl.Ionescu Aurelian, dl.Pavunev Dan, dl.Posea 
Marius si consilierii PSD (d-na Savelciuc Stela, dl. Stanciu Cosmin Marius). 

Consilierii PDL ( dl. Dobre Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian, 
dl. Gont Marian, dl. Marica Ioan) si PNG ( dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Laurentiu 
Valentin)  nu au votat. 
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S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Grigore Felix Cosmin. 
si la validarea mandatului de consilier al acestuia. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Diculescu Nicolae, mentioneaza ca 
punctele 11 si 12 ale ordinii de zi nu se mai discuta, deoarece proiectele de hotarare 
privind constatarea incetarii de drept a mandatelor de consilier ale d-nei Savelciuc 
Stela si d-lui Stanciu Cosmin Marius au vost respinse in urma consemnarii 
rezultatului votului. 

Ulterior declaratiei presedintelui de sedinta, Dl. consilier Dobre Marian aduce 
la cunostinta celor prezenti decizia consilierilor PD-L si PNG de a parasi sala, ca 
reactie la decizia mentionata mai sus si considerata nelegala de catre consilierii PD-L 
si PNG. Dupa interventia d-lui consilier Dobre Marian, consilierii PD-L (dl. Dobre 
Marian, d-ra Cismasu Elena, dl. Nedelcu Marian) si PNG (dl. Dane Mihai, dl. 
Raducanu Laurentiu Valentin) au parasit lucrarile sedintei.   

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului Urziceni si situatiilor 
financiare pe anul 2008; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
completarea inventarului bunurilor ce aparŃin domeniului privat al   municipiului 
Urziceni cu suprafaŃa indiviză de 33.83 mp ; 

Presedintele de sedinta, Dl. consilier Diculescu Niculae, mentioneaza ca nu 
este intrunit numarul de voturi necesar pentru discutarea si aprobarea acestui proiect 
de hotarare.  

Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind revocarea 
hotararii Consiliului local Urziceni nr. 96/11.12.2008; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea HCL 94/11.12.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2009; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 
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Se trece la pct. 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
activitatii de protectie civila pe anul 2008; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea continutului contractului de voluntariat pentru membrii S.V.S.U; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea statului de funcŃii pentru personalul nedidactic auxiliar la unitatea de 
învăŃământ din municipiul Urziceni GradiniŃa cu program prelungit nr. 1; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate, devizul general si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 
:„ Amenajare Piata Agroalimentara in Municipiul Urziceni, Judetul Ialomita „ ; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
modificarea HCL 1/26.01.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, 
devizului general estimativ, indicatorilor tehnicoeconomici, bugetului şi cheltuielilor 
legate de proiect pentru realizarea investiŃiei "lnfrastructură tehnico-edilitară şi de 
drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale În municipiul Urziceni" În vederea 
finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 2 
"ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi loca le" - Domeniul major de 
intervenŃie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi 
urbane - inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură"; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
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Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
tarifelor pentru serviciile de apă şi canalizare furnizate de S.C. ECOAQUA S.A. 
Calaraşi, sucursala Urziceni ; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
executarii lucrarii  : Reabilitarea si modernizarea retelelor electrice de iluminat 
public pe strazile Calea Bucuresti, Ghiocei , Mihai Viteazu, 1918 si Bd. Republicii – 
proiectare cu executie " 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. 
Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 
Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PSD: d-na Savelciuc Stela, 
dl. Stanciu Cosmin Marius. 

Se trece la pct. 25 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
concesionarea directa catre SC NIMBUS SRL,  a terenului apartinind domeniului 
privat al municipiului Urziceni, in suprafata de 374,00 m.p. situat in  municipiul 
Urziceni, Calea Bucuresti nr.8-12. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Diculescu Niculae, mentioneaza ca nu este 
intrunit numarul de voturi necesar pentru discutarea si aprobarea acestui proiect de 
hotarare. 

  
Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, Dl. consilier Diculescu 

Niculae, declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 
      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

         Diculescu Niculae       

 
 

 
 
 

 
 
 

 


