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        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 26.01.2010 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 

Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 15 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. 

Absenteaza: domnul Pavunev Dan, domnul Stanciu Cosmin Marius. 

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

ra Popa Andreea. 

Ca invitati participa : dl. Buleandra Alexandru – Director Biblioteca „ Constantin 

Toiu”, din partea presei locale – reprezentant Radio Sud Est Valdarau Mariana, Dinca 

Robert -  Radio Campus, dl. Tudor Petronel – ziarul Independent, d-na Cismasu Elena – 

reprezentant Mesagerul, dl. Niculae Constantin si dl. Matache Marian – reprezentanti Eco 

Aqua, dl. Antonescu Lidun, dl. Pogorevici Victor, iar din partea aparatului de specialitate al 

primarului : Iconaru Georgeta, Catoiu Camelia, Creita Ion, Petcu Nicolae, Boitos Ilie, 

Cristea Adrian, Nastase Daniela. 

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

constituita si da cuvantul presedintelui de sedinta. 

Presedintele de sedinta, d-na consilier Ianus Daniela Elena preia lucrarile sedintei, 

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

unanimitate de voturi.  

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

 

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 
 

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

2. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare intocmit de SC 

GEORDINI PROIECT SRL prin expert tehnic judiciar in constructii civile, industriale si 

agricole Dinica Gheorghe pentru stabilirea  pretului de piata pentru cladirea ce apartine 

domeniului public al municipiului Urziceni avand destinatia sala de fitness (cantina); 

3. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul 

Sava Constantin in vederea semnarii unui act de dezlipire pentru terenul intravilan ce 

apartine domeniului privat al mun Urziceni, situat in str.Constructorilor nr. 7, cvartal 19, 

parcela 11; 

4. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare intocmit de SC 

GEORDINI PROIECT SRL prin expert tehnic judiciar-evaluator imobiliar Dinica Gheorghe 

pentru determinarea unei limite valorice minime a pretului de piata pentru cladirea 

POLICLINICA Urziceni; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a  suprafetei de 94.00 

ha pasune ce apartine  domeniului privat al municipiului Urziceni; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Urziceni, din judetul Ialomita; 
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7. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a 17 constructii cu 

destinatia de posturi de transformare si distributie a energiei electrice catre S.C. ENEL  

DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. ; 

8. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a unui numar de 8 stalpi 

din beton 10.002-10.005 catre S.C. ENEL  DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. ; 

9. Proiect de hotarare privind absorbtia de fonduri europene pe Axa 3, pentru  realizarea 

proiectului „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT LA NIVELUL PRIMARIEI 

MUNICIPIULUI URZICENI”; 

10.Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii valorii de 2.000.000 lei pentru 

executarea lucrarii de investitie multianuala „Baza sportiva si de agreement ”; 

11.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica 

de lucrari:BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT URZICENI ; 

12. Proiect de hotarare privind modificarea unei functii publice din Statul de functii al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei al municipiului Urziceni; 

13.Proiect de hotarare privind modificarea a patru functii publice din Statul de functii al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Urziceni; 

14.Proiect de hotarare privind modificarea a doua posturi din statul de functii de la 

Biblioteca municipala Urziceni „Constantin Toiu”; 

15.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru personalul 

nedidactic auxiliar la unitatea de invatamant din municipiul Urziceni Grup Scolar „Sfanta 

Ecaterina ”; 

16.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 

63/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul 

Urziceni; 

17.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 

70/29.10.2009 privind aprobarea componentei nominale a comitetului municipal pentru 

situatii de urgenta – Urziceni; 

 

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

probleme.    

Se  supune la vot proiectul ordinii de zi care este votat cu unanimitate. 

 

Se trece la pct. 1 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.  

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

Raportului de evaluare intocmit de SC GEORDINI PROIECT SRL prin expert tehnic 

judiciar in constructii civile, industriale si agricole Dinica Gheorghe pentru stabilirea  

pretului de piata pentru cladirea ce apartine domeniului public al municipiului Urziceni 

avand destinatia sala de fitness (cantina); 

Domnul consilier Gont Marian intreaba despre ce sala de fitness este vorba. 
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Domnul primar Sava Constantin explica ca acea cladire a carei destinatie este  cantina 

a fost inchiriata unei societati pentru a-si desfasura activitatea de interetinere corporala 

fitness. Terenul a fost retrocedat si castigat prin instanta. Asadar titlul hotararii a fost asfel 

formulat deoarece in sentinta civila cladirea aflata pe acest teren a fost mentionata ca sala de 

fitness. 

Domnul consilier Gont Marian intreaba daca aceasta firma care a functionat acolo a 

facut vreo investitie. 

Domnul primar Sava Constantin raspunde ca nu. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate.  

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

Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin in vederea semnarii unui act de 

dezlipire pentru terenul intravilan ce apartine domeniului privat al mun Urziceni, situat in 

str.Constructorilor nr. 7, cvartal 19, parcela 11; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate. 

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

Raportului de evaluare intocmit de SC GEORDINI PROIECT SRL prin expert tehnic 

judiciar-evaluator imobiliar Dinica Gheorghe pentru determinarea unei limite valorice 

minime a pretului de piata pentru cladirea POLICLINICA Urziceni; 

Domnul consilier Dobre Marian afirma ca reprezentantii PDL in Consiliul Local 

Urziceni cer amanarea acestui proiect pentru o sedinta ulterioara. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca nu poate fi amanat decat de initiatorul 

ordinii de zi. 

Domnul consilier Dobre Marian spune ca in aceste conditii consilierii PDL se vor 

abtine sau nu vor vota. 

Domnul primar Sava Constantin arata ca Policlinica nu se va vinde. 

Domnul consilier Dobre Marian spune ca nu le convine pretul. 

Domnul consilier Gont Marian crede ce pretul este supraevaluat. 

Domnul primar Sava Constantin intreaba care este propunerea lor ca valoare. 

Domnul consilier Grigore Felix Cosmin vrea sa stie ce se intampla cu spatiul pe care 

un medic il cumpara si apoi pleaca. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca nu se schimba destinatia. 

Domnul consilier Grigore Felix Cosmin propune sa fie intrebati si medicii. 

Domnul doctor Pogorevici Victor afirma ca medicii care erau interesati ar fi fost 

prezenti la sedinta. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca nu ii obliga nimeni sa cumpere, pot ramane 

in continuare sub concesiune platind astfel 1 euro/mp/luna. 

Domnul consilier Gont Marian arata ca mai sunt spatii goale si vrea sa stie ce se va 

intampla cu ele. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca in acest moment se discuta despre spatiile 

ocupate. 
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Domnul consilier Marica Ioan afirma ca nu au spus ca nu sunt de acord dar vor o 

amanare a proiectului de hotarare. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 7 voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” si un vot „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 

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

concesionarii prin licitatie a  suprafetei de 94.00 ha pasune ce apartine  domeniului privat 

al municipiului Urziceni; 

Domnul consilier Nedelcu Marian intreaba unde se afla aceste hectare de pasune. 

Domnul Cristea Adrian raspunde ca aceste hactare sunt in zona Ferite langa Petrom – 

Sarata, peste Ialomita. 

Domnul consilier Nedelcu Marian intreaba daca cele 94 hectare sunt pasune sau 

arabil. 

Domnul Cristea Adrian raspunde ca aceste hectare sunt pasune si nu li se poate 

schimba destinatia conform legii. 

Domnul consilier Nedelcu Marian afirma ca la sedinta de comisie am stabilit 

persoanele care detin animale si doresc sa participe la licitatie o vor face numai dupa ce isi 

platesc datoriile catre primarie. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate. 

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

regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare din municipiul Urziceni, din judetul Ialomita;    

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate.  

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

folosinta gratuita a 17 constructii cu destinatia de posturi de transformare si distributie a 

energiei electrice catre S.C. ENEL  DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. ; 

Domnul consilier Dobre Marian intreaba de ce folosinta gratuita si nu chirie. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca cei de la Enel au aratat ca toate orasele si 

municipiile le-au dat in folosinta gratuita; ca sa poata investi in aceste spatii trebuie sa aiba 

o certitudine. 

Domnul consilier Dobre Marian afirma ca din materialul prezentat de Enel pot sa 

plateasca chirie. 

Domnul consilier Marica Ioan vrea sa stie daca s-a discutat cu Electrica despre 

aceasta conditie pusa si ca deja trei puncte de transfer sunt facute in afara. De ce acestea 

afara si restul in interior. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca daca dansii au alta propunere sa o faca si 

intreaba de ce cred ca ne va da Electrica afara. 

Domnul consilier Marica Ioan arata ca sigur ne vor da afara deoarece acelea sunt 

spatii speciale care nu permit accesul decat in prezenta celor de la electrica. Domnul Marica 

Ioan considera ca punctul nostru de vedere trebuie transmis si la Electrica si trebuie facuta o 

analiza temeinica. 
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Domnul consilier Dobre Marian spune ca punctul de vedere al Enelului este ca 

aceasta situatie este aberanta. Noi ca primarie ce putem face cu ele. Este prevazut pentru 

viitor sa se schimbe ceva la iluminat. 

Domnul consilier Marica Ioan insista sa se faca o analiza profunda, deoarece faptul ca 

vor vota impotriva nu este o solutie si Electrica are dreptate. 

Domnul consilier Marica Ioan spune ca primaria are deja trei puncte de control pentru 

iluminatul public afara. 

A intrat in sala domnul consilier Raducanu Laurentiu Valentin. 

Sunt prezenti 15 consilieri. 

Domnul consilier Marica Ioan spune ca trebuie analizata si varianta vanzarii acestor 

spatii si daca s-a discutat cu Enel daca sunt de acord sa scoata punctele de aprindere afara pe 

cheltuiala lor. 

Domnul primar Sava Constantin intreaba daca e normal sa acceptam sa ne dea afara; 

trebuie sa existe o forma de inchiriere sau de comodat pentru a se putea face investitia 

pentru 17 fara CT7. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate. 

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

folosinta gratuita a unui numar de 8 stalpi din beton 10.002-10.005 catre S.C. ENEL  

DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. ; 

Domnul consilier Nedelcu Marian intreaba de ce gratuit, in conditiile in care ei cer 

bani pentru orice serviciu. Sunt stalpii nostri am dat bani pe ei. Enelul cere taxa la orice iar 

noi dam de pomana. 

Domnul consilier Marica Ioan spune ca langa stalpi plantati de primarie sunt si cei de 

la electrica si o sa iasa urat. 

Domnul consilier Dobre Marian afirma ca daca nu li se dau acesti stalpi in folosinta 

gratuita celor de la Electrica, acestia nu isi vor muta instalatiile dupa ai lor. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat cu 14 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”. 

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind absorbtia de 

fonduri europene pe Axa 3, pentru  realizarea proiectului „SISTEM INFORMATIC 

INTEGRAT LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI URZICENI”; 

Domnul consilier Gont Marian intreaba daca se va reduce numarul de posturi din 

primarie. Daca nu castigati pierdeti studiul de fezabilitate. S-au mai platit studii de 

fezabilitate.Valoarea studiului de fezabilitate este mare. 

Domnul primar Sava Constantin spune ca la studiului de fezabilitate se plateste 100 

mil. 

Domnul consilier Buga Mihai afirma ca daca tot a studiat Gont poate face si o 

propunere. 

Domnul Constantin Dobre spune ca este vorba si despre depunerea cererii de 

finantare, lucrarea – cadastrarea municipiului Urziceni - . Aceasta lucrare va fi mare si 

cuprinzatoare si din 2012 necesara. 
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Domnul primar Sava Constantin arata statia de epurare s-a licitat, retelele de apa si 

canalizare s-au licitat, durata de executie la retelele interne 9 luni de la semnarea 

contractului. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat cu 11 voturi „pentru” si 4 voturi „abtinere”. 

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

alocarii valorii de 2.000.000 lei pentru executarea lucrarii de investitie multianuala „Baza 

sportiva si de agreement ”; 

Domnul consilier Gont Marian afirma ca acest proiect a mai fost propus si de dl. 

Babageanu Gheorghe. 

Domnul consilier Grigore Felix Cosmin spune ca este o investitie mare care nu se 

justifica pe perioada de criza. In continuare afirma ca tinerii ar trebui lasati sa intre gratiut in 

sala de sport. 

La sedinta urmatoare sa se faca un proiect de hotarare de eliminare a taxei de la sala 

in conditiile in care se incadreaza la 7-8 milioane lei vechi pe luna. Dl. Grigore Felix 

promite ca diferenta de bani o da dansul din buzunar. 

Domnul consilier Marica Ioan spune ca si dansul da indemnizatia lunara de consilier. 

Domnul consilier Nedelcu Marian arata ca este importuna discutia in conditiile in 

care nu se stie situatia bugetului pe anul 2010. 

Domnul primar Sava Constantin afirma ca nu are nici o legatura cu bugetul pe anul 

2010. 

Domnul consilier Marica Ioan spune ca ar fi mai bine sa se gaseasca o solutie pentru 

partea de jos a salii deja existente pentru a nu-si mai distruge picioarele copii. 

Domnul primar Sava Constantin raspunde ca daca cineva vrea sa faca aceasta lucrare 

este liber sa o faca. 

Domnul consilier Dobre Marian afirma ca este o hotie pe fata 20 de miliarde este 

enorm de mult, spunand ca dansul contesta aceasta suma. 

Domnul consilier Nedelcu Marian cere sa se prezinte o situatie a cheltuielilor facute. 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 7 voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” si 2 voturi „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 

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

comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari:BAZA SPORTIVA SI DE 

AGREMENT URZICENI ; 

Avand in vedere ca proiectul de hotarare anterior a fost respins punctul nr.11 nu se 

mai discuta. 

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

functii publice din Statul de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 

Persoanei al municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 7 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si 6 voturi „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 
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Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea a 

patru functii publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Urziceni; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 8 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere”. 

Se trece la pct. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea a 

doua posturi din statul de functii de la Biblioteca municipala Urziceni „Constantin Toiu”; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 7 voturi „pentru” si 8 voturi „abtinere”. 

Proiectul de hotarare a fost respins. 

Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

statului de functii pentru personalul nedidactic auxiliar la unitatea de invatamant din 

municipiul Urziceni Grup Scolar „Sfanta Ecaterina ”; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

votat cu 10 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si 3 voturi „abtinere”. 

Se trece la pct. 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind revocarea 

Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 63/29.10.2009 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.  

Se trece la pct. 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind revocarea 

Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 70/29.10.2009 privind aprobarea componentei 

nominale a comitetului municipal pentru situatii de urgenta – Urziceni; 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, acesta se supune la vot, fiind 

aprobat in unanimitate.  

 

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

probleme. 

D-na Nastase Daniela referent in cadrul Biroului administratie publica locala – 

instiinteza Consiliul Local ca in urma definitivarii studiilor superioare nu i s-a transformat 

postul pe motivul ca nu are studii in specialitatea in care isi desfasoara activitatea. 

 

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      

 

 


