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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 26.11.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 
Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 16 consilieri din totalul de 17 consilieri in 

functie. Absenteaza: domnul Pavunev Dan. 
De drept participa : dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Diculescu 

Niculae si d-ra Popa Andreea. 
Ca invitati participa : dl. Ionescu - Antena 1, din partea presei locale – 

reprezentant Radio Sud Est Moise Petruta, Dinca Robert -  Radio Campus, iar din 

partea aparatului de specialitate al primarului : Irimie Maria, Iconaru Georgeta, 
Catoiu Camelia, Creita Ion. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei arata ca este legal constituita si 
da cuvantul d-lui consilier Diculescu Nicolae, presedintele de varsta al consiliului 

local, pentru a proceda la alegerea presedintelui de sedinta.  
Dl consilier Diculescu Nicolae propune ca presedinte de sedinta pentru lunile 

noiembrie - decembrie  pe d-na consilier Ianus Daniela Elena. 

Se consulta sedinta daca mai sunt si alte propuneri. Nemaifiind alte propuneri 
se supune la vot propunerea facuta care este votata cu unanimitate. 

D-na consilier Ianus Daniela Elena 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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. 
Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre 

Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 
Valentin Laurentiu si consilierii PSD: dl. Stanciu Cosmin Marius, d-na Savelciuc 

Stela. 
Consilierii PSD: dl. Stanciu Cosmin Marius, d-na Savelciuc Stela parasesc sala. 

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

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 

1. Proiect de hotarare privind  modificarea  H.C.L. 94/11.12.2008 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 ; 

2. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub 
nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2010;   
4. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei perceputa cabinetelor medicale 

individuale din Policlinica Urziceni care detin spatii cu contracte de concesiune sau 

inchiriere ; 
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5. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SERVIPREST 

SOCIETATE COOPERATISTA -URZICENI,  a terenului apartinind domeniului 
privat al municipiului Urziceni, in suprafata de 11,00 m.p. situat in  municipiul 

Urziceni, b-dul Republicii, nr.1, bloc 323-parter; 

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

47/25.06.2009 privind schimbul unui teren agricol extravilan aparŃinând domeniului 
privat al mun.Urziceni, situat în tarlaua 359/2, parcela 72, nr.cadastral 1732, în 
suprafaŃă de 2500,00 mp, cu un teren proprietatea doamnei Stăncioiu Cecilia, situat în 

extravilanul mun.Urziceni, tarlaua 359/2, parcela 32, lotul nr.1, nr. cadastral 1716/1, 
în suprafaŃă de 2500,00 mp, având categoria de folosinŃă agricol; 

7. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-
nul Sava Constantin in vederea semnarii unui act de schimb pentru terenul intravilan 
ce apartine domeniului privat al mun Urziceni, situat în cvartal 19, parcela 

11(str.Constructorilor) în suprafaŃă de 250,00 mp, cu un teren proprietatea 
moştenitorilor defunctului Moise Vasile situat în intravilanul mun.Urziceni, 

str.Aurora, nr.8, (incinta Şcolii grn.nr.1) în suprafaŃă de 250,00 mp; 
8. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-

nul Sava Constantin pentru semnarea unui act de dezlipire privind imobilul situat in 
intravilanul municipiului Urziceni, str. Industriei, tarla 366/3, parcela 36/1, nr. 
cadastral 1101/2; 

9. 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; 

10. Proiect de 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; 

 

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

Se propune completarea ordinii de zi prin introducerea urmatoarului proiect de 
hotarare: 

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

 
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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. 

Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre 
Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 

Valentin Laurentiu. 
 Domnul consilier Dobre Marian spune ca la punctul trei materialele sunt 
neclare si doreste sa se amane discutarea acestuia intr-o sedinta extraordinara, 
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deoarece nu a avut ocazia sa dezbata mai mult. In cazul in care nu se vrea se va 

abtine. 
Domnul primar Sava Constantin raspunde ca d-na Irimie o sa explice la punctul 

respectiv. 

Doamna Irimie Maria arata ca aceasta marire este de pana 20% prin Hotarare 

de Guvern. 
Domnul consilier Grigore Felix Cosmin spune ca in Hotararea de Guvern sunt 

trecute sumele minime si obligatorii. 

 Domnul consilier Dobre Marian intreaba de ce aceasta majorare de 50% la 
taxa hoteliera si ca din acest motiv nu va vota. 

Doamna Irimie Maria arata ca anul trecut a fost de 2% si acum este de 3% prin 
rotunjire. 

Domnul consilier Dobre Marian solicita ca aceasta taxa sa se majoreze cu 

2,5%. 
 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  

modificarea  H.C.L. 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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 
Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, 

consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

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

obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare, 

datorate de contribuabili persoane fizice si juridice; 

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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 
Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, 

consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010;   

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, 
fiind aprobat in unanimitate, cu amendamentul propus si anume marirea taxei 

hoteliere cu 2,5%.  Au votat „pentru”: consilierii PNL - dl. Buga Mihai, dl. Diculescu 
Niculae, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. 
Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache 

Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-
CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 
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Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 

redeventei perceputa cabinetelor medicale individuale din Policlinica Urziceni care 

detin spatii cu contracte de concesiune sau inchiriere ; 

Domnul primar Sava Constantin spune ca a fost invitat la Policlinica Urziceni 

si a stat de vorba cu medicii care s-au plans ca suma este foarte mare. La Slobozia 

este de 10 € /m.p./ pe luna, noi am propus 4,5€ /m.p./ pe luna. 
Domnul primar Sava Constantin propune 1€ /m.p./ pe luna. 
Domnul consilier Gont Marian spune ca dansul ar propune 0,5€ /m.p./ pe luna 

deoarece din aceasta cauza vor avea de suferit pacientii, deoarece medicii trebuie sa 
scoata din undeva taxa. Asadar dansul este de parere sa se mentina taxele si sa nu 

creasca. 
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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

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

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

concesionarea directa catre SERVIPREST SOCIETATE COOPERATISTA -

URZICENI,  a terenului apartinind domeniului privat al municipiului Urziceni, in 

suprafata de 11,00 m.p. situat in  municipiul Urziceni, b-dul Republicii, nr.1, bloc 

323-parter; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 13 

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

Gheorghe, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Posea Marius, 
consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. Dumitrache Costel, dl. 
Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. 

Raducanu Valentin Laurentiu) si 1 vot „abtinere” (consilierul PD-L dl. Marica Ioan). 
Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

completarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/25.06.2009 privind schimbul unui 

teren agricol extravilan aparŃinând domeniului privat al mun.Urziceni, situat în 

tarlaua 359/2, parcela 72, nr.cadastral 1732, în suprafaŃă de 2500,00 mp, cu un 

teren proprietatea doamnei Stăncioiu Cecilia, situat în extravilanul mun.Urziceni, 

tarlaua 359/2, parcela 32, lotul nr.1, nr. cadastral 1716/1, în suprafaŃă de 2500,00 

mp, având categoria de folosinŃă agricol; 

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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

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

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

imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin in vederea 
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semnarii unui act de schimb pentru terenul intravilan ce apartine domeniului privat 

al mun Urziceni, situat în cvartal 19, parcela 11(str.Constructorilor) în suprafaŃă de 

250,00 mp, cu un teren proprietatea moştenitorilor defunctului Moise Vasile situat în 

intravilanul mun.Urziceni, str.Aurora, nr.8, (incinta Şcolii grn.nr.1) în suprafaŃă de 

250,00 mp; 

Domnul consilier Dobre Marian intreaba daca este vorba da acelasi mostenitor. 
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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

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

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

imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin pentru 

semnarea unui act de dezlipire privind imobilul situat in intravilanul municipiului 

Urziceni, str. Industriei, tarla 366/3, parcela 36/1, nr. cadastral 1101/2; 

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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, 
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 

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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

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

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de 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; 

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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

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

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

rectificarea bugetului local pe anul 2009; 
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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. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Nedelcu Marian, dl. Gont Marian, dl. 

Dumitrache Costel, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, dl. Grigore Felix Cosmin, 

consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu Valentin Laurentiu. 

 

II. Probleme diverse. 

Domnul consilier Dobre Marian intreaba de spatiul de parcare pentru autobuze. 
Ce poate sa-i spuna dl. viceprimar Diculescu Niculae. 

Domnul Diculescu Niculae spune ca inca nu este nimic sigur. 
Domnul consilier Dobre Marian intreaba ca metode sunt pentru a scapa de 

caini. Spune ca sunt defecte luminile de la trecerile de pietoni. 

Domnul primar Sava Constantin afirma ca intr-o saptamana se va rezolva. 
 

Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, D-na consilier Ianus Daniela 
Elena, declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

        Ianus Daniela Elena      

 

 

 
 
 

 
 

 
 


