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         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi 27.05.2010 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 
Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

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

De drept participa : dl primar Sava Constantin, 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, dl. Matache Marian – S.C. Ecoaqua S.A., Antena 
1 – Slobozia, iar din partea aparatului de specialitate al primarului : Constantin Dobre, 
Stoican Nicolae. 

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

constituita si da cuvantul d-lui Posea Marius pentru a prelua lucrarile sedintei.  
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, dl. Giolea Gheorghe, d-na Ianus 
Daniela Elena, dl. Ionescu Aurelian, dl. Pavunev Dan, dl. Posea Marius, consilierii PD-L: 
dl. Dumitrache Costel, dl. Gont Marin, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, dl.Grigore 

Felix Cosmin, dl.Dobre Marian, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 
Valentin Laurentiu,  consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei. 

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

I. PROIECTE  DE  HOTARARI: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii bugetului local pe anul 2010;  
2. Proiect de hotarare privind stabilirea normativului propriu pentru consumul lunar 

de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei municipiului Urziceni;  
3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apă şi canalizare 

furnizate de S.C. ECOAQUA S.A. Calaraşi, sucursala Urziceni;  
4. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul 

Urziceni, jud.Ialomita;  
 

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

La probleme diverse vom discuta adresa nr.903/04.03.2010 primita de la Institutia 
Prefectului cu privire la legalitatea hotararilor nr.1/26.01.2010 si nr.5/26.01.2010 adoptate 

in sedinta din 26.01.2010. 
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  Presedintele de sedinta arata ca initiatorul ordinii de zi propune retragerea de pe 
aceasta a punctului 4 si anume proiectul de hotarare privind atribuirea de denumiri unor 
strazi din municipiul Urziceni, jud.Ialomita, si completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotarare privind aprobarea realizării unui parteneriat  între Consiliul Local  al municipiului 

Urziceni, Protoeria Urziceni si Organizatia World Vision Romania pentru derularea în 
comun a programului de dezvoltare comunitară educaŃie şi societate civilă. 

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. Dumitrache Costel, dl. Gont Marin, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, dl.Grigore 
Felix Cosmin, dl.Dobre Marian, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, dl. Raducanu 
Valentin Laurentiu,  consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei.  

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

majorarii bugetului local pe anul 2010; 

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

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea normativului 

propriu pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea 

Primariei municipiului Urziceni;  

Domnul consilier Dumitrache Costel spune ca membrii PDL propun spre aprobare 
niveluri inferioare de cheltuieli respectiv limita maxima sa fie de 80% fata de consumul 
mediu lunar aferent anului 2009, respectiv 160 litri, avand in vedere politica de masuri 

anticriza si influentele crizei asupra bugetului. 
Domnul primar Sava Constantin arata ca dl Ilie Stavar face naveta de la Slobozia cu 

banii statului. 
Domnul consilier Dobre Marian afirma ca sunt proiecte de hotarari care nu au fost la 

comisia de urbanism din care face dansul parte si acestea trebuie discutate in sedinta 
ordinara. 

Domnul primar Sava Constantin intreaba daca au depus amendamente. 
Domnul consilier Dumitrache Costel spune ca au depus astazi. 
Domnul consilier Dobre Marian afirma ca nu scrie in regulament sa nu se discute, ce 

sunt masinute sa ridice mana. 
Domnul consilier Gont Marin arata ca proiectele de hotarari nu pot reprezenta actul 

de vointa al primarului. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 voturi  

„pentru”, 3 voturi „impotriva” si 5 voturi „abtinere”.   

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

pentru serviciile de apă şi canalizare furnizate de S.C. ECOAQUA S.A. Calaraşi, sucursala Urziceni; 

Domnul consilier Dumitrache Costel spune ca daca nu au o analiza, o fundamentare 
pe fiecare element de cost, asadar ce sa analizaze. 

Dl. Matache Marian prezinta punctul de vedere al conducerii – S.C. Ecoaqua S.A. –. 
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Domnul consilier Gont Marin spune ca legat de cofinantare sa fie mai multa 
transparenta, sa fie convocati si presedintii asociatiei de proprietari. Intreaba care este 
cofinantarea consiliului local in cifre. Aceasta crestere sa fie aplicata cu 01.01.2011. 

Domnul primar Sava Constantin se adreseaza dl consilier Gont spunandu-i ca a fost 

mereu impotriva chiar si atunci cand s-a votat bugetul. 
Domnul consilier Dobre Marian spune ca aceasta contributie nu trebuie facuta de la 

populatie. Banii au venit in toate localitatile din tara, nu le-a adus primarul. Intai sa faca 
lucrarile si  apoi sa se majoreze pretul. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 voturi  
„pentru”, 4 voturi „impotriva” si 4 voturi „abtinere”.   

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

realizării unui parteneriat  între Consiliul Local  al municipiului Urziceni, Protoeria 

Urziceni si Organizatia World Vision Romania pentru derularea în comun a programului 

de dezvoltare comunitară educaŃie şi societate civilă. 

Domnul primar Sava Constantin arata ca Organizatia World Vision Romania este o 
organizatie internationala, guvernamentala care desfasoara programe de interventie 
umanitara de urgenta, adresate copiilor, familiilor si comunitatilor in vederea cresterii 

calitatii vietii acestora. 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 16 voturi  

„pentru” si 1 vot „abtinere”.    
 
Domnul consilier Marica Ioan propune ca procesul verbal al sedintei anterioare sa fie 

trimis odata cu materialele de sedinta, iar materialele care vin inainte de sedinta sa fie 

discutate ulterior. Este o metoda ca adresele de la Institutia Prefectului sa fie retinute. 
Domnul consilier Grigore Felix Cosmin spune ca Stavar nu este al nostru este al 

Inspectoratului, ca si primarul – care este al orasului. 
 
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      

 

 

 
 
 

 
 
 

 


