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Rezultatul votului 
 

 
Nr. 
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Împotrivă 

 
AbŃineri 

 
 
 

ObservaŃii 

1. 21 Hotarare privind aprobarea statului de funcŃii al Serviciului 
Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanei al municipiului 
Urziceni pentru anul 2009; 

17 17 9 0 8 - 

2. 22 Hotarare privind aprobarea  statelor de functii din cadrul 
institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului local Urziceni 

pentru anul 2009; 

17 17 9 0 8 - 

3. 23 Hotarare privind aprobarea  organigramei si statelor de functii 

din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul 2009; 
17 17 9 0 8 - 

4. 24 Hotarare privind preluarea activitatii de asistenta medicala 

comunitara din cadrul Ministerului Sanatatii Publice in cadrul 
activitatii Asistenta medicala Comunitara apartinand consiliului 

Local al municipiul Urziceni; 

17 17 9 0 8 - 

5. 25 Hotarare privind modificarea statului de funcŃii pentru 

personalul nedidactic auxiliar la unitatea de învăŃământ din 
municipiul Urziceni Gradinitei cu program prelungit „RAZA 
DE SOARE” Urziceni; 

17 17 9 0 8 - 

6. 26 Hotarare privind adoptarea bugetului propriu pe anul 2009; 17 17 9 0 8 - 

7. 27 Hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 
2009 ; 

17 17 9 0 8 - 

8. 28 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari: ,,Modernizarea retelelor de 
canalizare din mun.Urziceni Phare 2006’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

9. 29 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 
achizitia publica de lucrari: ,,Reabilitare sistem pietonal cu 

pavele in mun.Urziceni’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

10. 30 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari:1.Asfaltare strazi, trotuare si zone in 
mun.Urziceni ; 

17 17 9 0 8 - 



11. 31 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 
achizitia publica de lucrari: sparta in mun.Urziceni ,,Amenajare 

sistem pietonal si parcari cu piatra sparta in mun.Urziceni’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

12. 32 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari: ,,Infrastructura tehnica edilitara si 
de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in 

mun.Urziceni-POR’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

13. 33 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari: ,,Modernizare iluminat public’’ ; 
17 17 9 0 8 - 

14. 34 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari: ,,Extindere si reabilitare sistem apa 

si canal jud. Calarasi si mun.Urziceni’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

15 35 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 
achizitia publica de servicii : ,,Monitorizarea sistemelor de 
alimentare apa si canalizare SCADA’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

16. 36 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 
achizitia publica de servicii :,,Servicii de instruire personal -

Modernizarea retelelor de canalizare Phare 2006’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

17. 37 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de servicii : ,,Servicii de publicitate,, 
Modernizarea retelelor de canalizare Phare 2006’’ ; 

17 17 9 0 8 - 

18. 38 Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 
achizitia publica de servicii :,, Infrastructura tehnica edilitara si 

de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in 
mun.Urziceni-POR’’ ; 
 

17 17 9 0 8 - 

19. 39 Hotarare privind aprobarea taxelor de pasunat pentru anul 
2009 ; 

17 17 9 0 8 - 
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