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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 29.10.2009 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 Marica Ioan, domnul Nedelcu Marian, domnul Stanciu 
Cosmin Marius. 

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

Ca invitati participa : d-nul director Nicolae Constantin, ing. sef Matache 

Marian  - Ecoaqua Urziceni, din partea presei locale – reprezentant Radio Sud Est 
Vladarau Mariana, Dinca Robert -  Radio Campus, iar din partea aparatului de 

specialitate al primarului : Smechea Dan, Iconaru Georgeta, Boitos Ilie, Constantin 
Dumitru, Apostol Camelia, Avram Ion, Petcu Nicolae. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal 
constituita si da cuvantul presedintelui de sedinta, d-nul consilier Ionescu Aurelian.  

Dl. consilier Ionescu Aurelian preia lucrarile sedintei si supune la vot procesul 

verbal al sedintei anterioare, care este votat cu unanimitate. Voteza „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, 

consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont 

Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. 
Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

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

 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate 

„STATIE FOTOVOLTAICA DE PUTERE INSTALATA 1.3 MW”; 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in 
Municipiul Urziceni; 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea unor garantii pentru persoanele fizice si 
juridice care afecteaza carosabilul, trotuarele, parcarile si spatiile verzi in vederea 

executarii unor lucrari tehnico-edilitare subterane pe raza municipiului Urziceni, 
judetul Ialomita; 

5. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 

50/25.06.2009 pentru schimbarea categoriei de folosinta agricol si trecerea in 
categoria de folosinta curti constructii a terenului situat in extravilanul municipiului 

Urziceni T933/1P1, T913/4P2, T894/1P1, T913/5P2 lot1,T913/2P2 si T913/1P1  in 

suprafata de 248498 mp proprietatea SC DESMOS INVESTMENTS SRL Bucuresti, 
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aprobarea Planului Urbanistic Zonal si trecerea terenului in intravilanul municipiului 

Urziceni; 
6. Proiect de hotarare privind modificarea statelor de functii din cadrul Primariei 

Municipiului Urziceni; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcŃii al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanei al municipiului Urziceni; 
8. Proiect de hotarare privind numirea temporară până la ocuparea funcŃiei prin 

concurs a domnului Beştelei Nicu – inspector de poliŃie în funcŃia de şef serviciu în 

cadrul Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al Municipiului 
Urziceni; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea continutului contractului de voluntariat 
pentru membrii S.V.S.U.; 
     10.Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a comitetului 

municipal pentru situatii de urgenta – Urziceni; 
     11.Proiect de hotarare privind darea in administrarea Serviciului Judetean de 

Ambulanta Ialomita a cladirilor si a terenului aferent in care isi desfasoara activitatea 
in municipiul Urziceni ; 

 

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

Se propune completarea ordinii de zi prin introducerea urmatoarelor proiecte 
de hotarare: 

     12. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier al d-

lui Grigore Felix Cosmin; 
     13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 82/25.10.2007 si 

HCL 108/11.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru obiectivul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare  din  judetul  Calarasi, Romania”; 

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, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu,  consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela. 

Presedintele de sedinta, dl. consilier Ionescu Aurelian propune ca cele doua 

puncte 12, 13 introduse pe ordinea de zi sa se discuta la inceput.  

 Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

constatarea incetarii mandatului de consilier al d-lui Grigore Felix Cosmin; 

 Domnul primar Sava Constantin cere sa se explicede ce s-au abtinut. 
 Domnul consilier Gont Marian afirma ca nu este de acord cu acest punct. 
 Domnul consilier Grigore Felix Cosmin spune ca o sa prezinte certificat 

medical pentru perioada care nu a fost prezent. 
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 Domnul primar Sava Constantin arata ca era necesar sa prezinte acte dupa 

fiecare absenta. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 8 

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 consilierul PSD d-na Savelciuc Stela), 4 voturi „impotriva” (consilierii PD-
L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. 
Raducanu Valentin Laurentiu) si 1 vot „abtinere” (consilierul PD-L dl. Dumitrache 

Costel). 
Consilierul Grigore Felix Cosmin al carui mandat a fost supus invalidarii nu a 

participat la vot.  
Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

modificarea si completarea HCL 82/25.10.2007 si HCL 108/11.12.2008 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  pentru 

obiectivul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare  

din  judetul  Calarasi, Romania”; 

Domnul Director Constantin Niculae da explicatii cu privire la acest punct. 

Domnul primar Sava Constantin afirma ca licitatia pentru uzina de apa si statia 
de epurare este lamurita, iar in luna martie vor incepe lucrarile la aceste obiective. 
Documentatia se modifica conform cerintelor legale, se modifica suma de la 20 la 25 

mii de euro, jumatate din valoare este alocata pentru lucrarile de peste calea ferata. 
Nemaifiind 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 

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

realizarii Studiului de Fezabilitate „STATIE FOTOVOLTAICA DE PUTERE 

INSTALATA 1.3 MW”; 

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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

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

bugetului local pe 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 
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Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 

consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 

Laurentiu. 

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

Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 

consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

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

unor garantii pentru persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul, 

trotuarele, parcarile si spatiile verzi in vederea executarii unor lucrari tehnico-

edilitare subterane pe raza municipiului 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 

Laurentiu. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

completarea Hotararii Consiliului Local nr. 50/25.06.2009 pentru schimbarea 

categoriei de folosinta agricol si trecerea in categoria de folosinta curti constructii a 

terenului situat in extravilanul municipiului Urziceni T933/1P1, T913/4P2, 

T894/1P1, T913/5P2 lot1,T913/2P2 si T913/1P1  in suprafata de 248498 mp 

proprietatea SC DESMOS INVESTMENTS SRL Bucuresti, aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal si trecerea terenului in intravilanul municipiului Urziceni; 

Domnul consilier Gont Marian cere sa i se explice cine este aceaste firma, 
spunand ca are date care arata ca este in deficit in 2007-2008. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca isi plateste taxele si impozitele. 

Domnul Constantin Dumitru arata ca au prezentat act de proprietate pe teren si 
vor sa faca un asamblu de locuinte. 

Nemaifiind 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 

Laurentiu. 



 5 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni;  

Domnul consilier Gont Marian intreaba de ce sunt atatea posturi vacante. 

Nemaifiind 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

statului de funcŃii al Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanei al 

municipiului 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 

consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind numirea 

temporară până la ocuparea funcŃiei prin concurs a domnului Beştelei Nicu – 

inspector de poliŃie în funcŃia de şef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar 

de EvidenŃă a Persoanelor al Municipiului 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

Se trece la pct. 9 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 

Laurentiu. 
Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

componentei nominale a comitetului municipal pentru situatii de urgenta – Urziceni; 
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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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 

consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind darea in 

administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita a cladirilor si a terenului 

aferent in care isi desfasoara activitatea in municipiul 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, consilierul PSD: d-na Savelciuc Stela, 
consilierii PD-L: dl. Dobre Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 

Grigore Felix Cosmin si consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin 
Laurentiu. 

 
Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, dl. consilier Ionescu Aurelian, 

declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

          Ionescu Aurelian       

 

 

 
 

 
 

 
 

 


