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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 30.07.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 

Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 12 consilieri din totalul de 16 consilieri in 

functie. Absenteaza: domnul Grigore Felix Cosmin, domnul Raducanu Laurentiu 

Valentin, domnul Ionescu Aurelian, domnul Stanciu Cosmin Marius. 

De drept participa : dl. viceprimar Diculescu Niculae si d-ra Popa Andreea. 

Ca invitati participa : din partea presei locale – reprezentant Radio Sud Est 

Vladarau Mariana, Dinca Robert -  Radio Campus, domnul Draghici Constantin – 

Director Scoala generala nr.2, doamna Ionescu Elena - Director Scoala generala nr.3, 

iar din partea aparatului de specialitate al primarului : d-na Iconaru Georgeta. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal 

constituita si da cuvantul presedintelui de sedinta. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Gont Marian preia lucrarile sedintei, 

supunand la vot procesul  verbal al sedintei anterioare. Documentul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. 

Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, 

consilierii PD-L: dl. Gont Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica 

Ioan, consilierul PNG-CD: dl. Dane Mihai, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela. 

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

 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local 

al municipiului Urziceni al domnului  Dumitrache Costel; 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009; 

3. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Urziceni; 

 

II. PROBLEME  DIVERSE - declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii 

si alte probleme. 

 

Se propune completarea ordinii de zi prin introducerea urmatoarului proiect de 

hotarare: 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui numar de 4  consilieri in comisiile 

pentru aplicarea OUG nr. 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietatea privata a 

statului sau a unitatilor administrativ teritoriale cu destinatia de cabinete medicale si a 

spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical; 
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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. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Gont 

Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, consilierul PNG-CD: 

dl. Dane Mihai, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela. 

 

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

mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  

Dumitrache Costel; 

Comisia de validare se retrage pentru a verifica dosarul consilierului ce 

urmeaza a fi validat/invalidat si pentru a incheia procesul-verbal de propunere de 

validare a mandatului de consilier local. 

Dupa prezentarea in sedinta a procesului-verbal al comisiei de validare, prin 

doamna Ianus Daniela Elena, presedintele ales al comisiei, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat in unanimitate. Au votat „pentru”: 

consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na 

Ianus Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Gont 

Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, consilierul PNG-CD: 

dl. Dane Mihai, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela. 

S-a procedat la depunerea juramantului de catre domnul Dumitrache Costel si 

la validarea mandatului de consilier al acestuia.  

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

bugetului local pe anul 2009; 

Domnul consilier Gont Marian cere explicatii cu privire la acest proiect de 

hotarare. 
Doamna Iconaru Georgeta spune ca prin raportul privind rectificarea bugetului 

propune diminuarea rezervei bugetare cu suma de  174.000 lei si repartizarea acesteia 
capitolului 65.02 Invatamant, dupa cum urmeaza:  

· Scoala Generala m.1, +24.000 lei, din care 14.000 lei pentru lucrari de 
reparatii curente la centrala termica, montat pompa apa si montat panouri 
baschet, iar 10.000 lei pentru mobilier;  

· Scoala Generala m.2, +50.000 lei, pentru lucrari de reparatii curente;  
· Grup Scolar Agricol, + 100.000 lei, pentru modernizarea cladirii Hala 

masini agricole, instalatie electrica si instalatie cu generatoare de aer cald.  
Totodata mentioneaza ca Grupul Sc.Agricol este beneficiarul programului 

TVET - PHARE 2006, privind dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente 

specializate, respectiv dotarea unui atelier auto, obligatia institutiei fiind aceea de a 

asigura spatiul corespunzator. 

Domnul consilier Nedelcu Marian arata punctul de vedere al consilierilor PDL 

si  afima ca la sedinta in care a fost supus aprobarii bugetul local pe anul 2009, dansii 

s-au abtinut de la vot. Hotararile din martie, aprilie, mai nu au primit avizul de 

legalitate, deci nu pot sa voteze „pentru”, ci doar sa se abtina. Propune sa se intre in 

legalitate cu bugetul si apoi se se discute rectificarea bugetului local. Intreaba 
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secretarul daca a fost inaintata de catre Institutia Prefectului vreo adresa si de ce nu au 

fost instiintati. 

Domnul consilier Diculescu Niculae spune ca hotararea privind aprobarea 

bugetului local este legala, finantarile merg normal. Se asteapta hotararea definitiva si 

irevocabila. 

Domnul consilier Nedelcu Marian afirma ca trebuiau anuntati ca exista un 

proces pe rol. Transparenta lasa de dorit, dar nu vor sa faca un lucru ilegal, fiind de 

acord ca scolile sa fie reparate. 

Domnul consilier Diculescu Niculae spune ca pana la hotararea definitiva si 

irevocabila este legal. 

Domnul consilier Nedelcu Marian spune ca bugetul nu este aprobat. 

Domnul consilier Pavunev Dan il corecteaza spunandu-i domnului consilier 

Nedelcu Marian ca bugetul a fost aprobat. 

Domnul consilier Marica Ioan sustine ca d-ra secretar sa raspunda la intrebarea 

domnului consilier Nedelcu Marian. 

D-ra secretar le atrage atentia domnilor consilieri ca au fost mai bine informati 

decat dansa prezentand in sedinte documente de la Institutia Prefectului. 

Domnul consilier Dobre Marian cere sa fie consemnat in procesul verbal ca 

secretarul nu a primit aceasta de la Institutia Prefectului. 

Domnul Director Draghici Constantin spune ca daca nu vin acum aceste 

fonduri degeaba mai vin, deoarece incep cursurile, iar lucrarile dureza destul de mult. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Gont Marian, supune la vot proiectul de 

hotarare. Acesta este votat cu 7 voturi „pentru” (consilierii PNL: dl. Buga Mihai, dl. 

Diculescu Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, 

dl. Posea Marius si consilierul PNG-CD dl. Dane Mihai), 6 voturi „abtinere” 

(consilierii PD-L: dl. Gont Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica 

Ioan, dl Dumitrache Costel si consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela) 

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

comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 

voturi „pentru”( consilierii PNL: dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 

Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 

PD-L: dl. Gont Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, dl 

Dumitrache Costel si consilierul PNG-CD dl. Dane Mihai), 1 vot „abtinere” 

(consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela) 

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

unui numar de 4  consilieri in comisiile pentru aplicarea OUG nr. 68/2008 privind 

vanzarea spatiilor proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ 

teritoriale cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara 

activitati conexe actului medical; 

Presedintele de sedinta, domnul Gont Marian ii invita pe domnii consilieri sa 

faca propuneri atat pentru comisia de vanzare, cat si pentru cea de contestatie. 
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Se fac urmatoarele propuneri: 

- pentru comisia de vanzare a spatiilor medicale 

1. Dumitrache Costel 

2. Ianos Daniela Elena 

- pentru comisia de contestatie 

1. Gont Marian 

2. Dane Mihai  

Dupa consultarea consilierilor si constatandu-se ca nu au mai fost formulate 

alte nominalizari, se supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu 12 voturi 

„pentru”(consilierii PNL: dl. Buga Mihai, dl. Diculescu Niculae, dl. Giolea 

Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii 

PD-L: dl. Gont Marian, dl. Dobre Marian, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, dl 

Dumitrache Costel si consilierul PNG-CD dl. Dane Mihai), 1 vot „abtinere” 

(consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela). 

Domnul consilier Gont Marian propune sa se reia peste o saptamana discutia 

referitoare la bugetul local. 

Domnul consilier Pavunev Dan intreaba ca de ce sa se accepte peste o 

saptamana si nu acum; problema este foarte serioasa, deoarece banii se pot pierde. 

 

Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, Dl. consilier Gont Marian, 

declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

            Gont Marian      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


