
        JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 04.05.2010 in sedinta convocata de indata in temeiul 

art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicata, a Consiliului local a 

municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 10 consilieri din totalul de 17 

consilieri in functie. Absenteaza: domnul Dobre Marian, domnul Dane 

Mihai, domnul Giolea Gheorghe, domnul Grigore Felix Cosmin, domnul 

Marica Ioan, domnul Nedelcu Marian, domnul Raducanu Laurentiu 

Valentin. 

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, iar din partea aparatului de specialitate al primarului : 

Boitos Ilie, Dobre Constantin. 

D-ra Popa Andreea deschide lucrarile sedintei arata ca este legal 

constituita. Totodata, mentioneaza ca presedintele de sedinta ales, dl. Giolea 

Gheorghe nu s-a prezentat din motive personale asadar este necesara 

alegerea altui consilier care sa ocupe aceasta functie in cadrul sedintelor de 

consiliu convocate in perioada mai – iunie 2010. Se trece la procedura 

nominalizarii propunerilor facute de catre consilieri, pentru alegerea noului 

presedinte de sedinta. 

Dl. consilier Gont Marian propune ca presedinte de sedinta pentru 

lunile aprilie - mai pe dl. consilier Posea Marius. 

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

formulate alte nominalizari, se supune la vot propunerea facuta care este 

votata cu unanimitate. 

Dl. consilier Posea Marius 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, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. 

Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. Dumitrache Costel, dl. 

Gont Marin, consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei. 

 

In continuare, se prezinta proiectul ordinii de zi al sedintei de indata: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, 



Devizului general estimativ si a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii “Statie Fotovoltaica”;   

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi 

efectuate in cadrul proiectului “STATIE FOTOVOLTAICA”; 
  

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

aprobarea Studiului de fezabilitate, Devizului general estimativ si a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

“Statie Fotovoltaica”; 

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, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 

Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. 

Dumitrache Costel, dl. Gont Marin, consilierii PSD: dl Stefan Sorin, 

dl.Toma Matei. 

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

aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului “STATIE 

FOTOVOLTAICA”; 

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, d-na Ianus Daniela Elena, dl. Ionescu 

Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: dl. 

Dumitrache Costel, dl. Gont Marin, consilierii PSD: dl Stefan Sorin, 

dl.Toma Matei. 

 

Nemaifiind alte discutii, Presedintele de sedinta, dl. consilier Posea 

Marius, declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

      Presedinte de sedinta,                         Secretar,  

             Posea Marius       

 


