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         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 21.07.2010 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, avocat – Antonescu Lidun Catalin, iar din partea 

aparatului de specialitate al primarului : Cristea Adrian. 

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

constituita. Totodata, mentioneaza ca mandatul presedintelui de sedinta a expirat, astfel 

incat este necesara alegerea altui consilier care sa ocupe aceasta functie in cadrul sedintelor 

de consiliu convocate in perioada iulie – august 2010. Se trece la procedura nominalizarii 

propunerilor facute de catre consilieri, pentru alegerea noului presedinte de sedinta. 

Dl consilier Diculescu Niculae propune ca presedinte de sedinta pentru lunile iulie – 

august 2010 pe dl. consilier Ionescu Aurelian. 

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 Ionescu Aurelian preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul  

verbal ale 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 rectificarii bugetului activitatilor autofinantate 

care functioneaza pe langa institutiile de invatamant pe anul 2010; 

 2.Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre SC ECO TERM SRL a 

suprafetei de 1307 mp teren ce apartine domeniului privat al municipiului Urziceni, 

jud.Ialomita; 

 3.Proiect de hotarare privind constituirea consiliului de administratie al Spitalului 

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

probleme.            

  

Se supune la vot ordinea de zi si este votata cu 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, 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 

rectificarii bugetului activitatilor autofinantate care functioneaza pe langa institutiile de 

invatamant pe anul 2010; 

Domnul consilier Gont Marin intreaba daca lucrarea este deja facuta sau se mai 

organizeaza licitatie. 

Domnul primar Sava Constantin raspunde ca nu stie. 

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

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, 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. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind concesionarea 

directa catre SC ECO TERM SRL a suprafetei de 1307 mp teren ce apartine domeniului 

privat al municipiului Urziceni, jud.Ialomita; 

Domnul consilier Gont Marin intreaba daca problema fondului funciar este rezolvata. 

Domnul primar Sava Constantin arata ca acest proiect de hotarare nu are nici o 

legatura cu probema fondului funciar. 

Domnul consilier Dumitrache Costel spune ca in conformitate cu Lg. 215/2001 se 

face prin licitatie publica, iar in materialul de sedinta se face referire la Lg.50/1991.Este 

corect? 

Domnul primar Sava Constantin raspunde ca este corect si ca nu este prima data cand 

se aproba in consiliul local asa ceva. 

Dl. Cristea Adrian explica situatia terenului.  

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 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, consilierii 

PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei, si 8 voturi „abtinere” consilierii PD-L: dl. Dumitrache 

Costel, dl. Gont Marin, dl. Nedelcu Marian, dl. Marica Ioan, dl. Dobre Marian, Grigore 

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

Proiect de hotarare respins. 

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

consiliului de administratie al Spitalului Municipal Urziceni; 
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 Presedintele de sedinta, dl consilier Ionescu Aurelian spune ca procedura de vot la 

acest proiect de hotarare se va desfasura conform prevederilor art. 45 alin.5) din Legea nr. 

215/2001 si anume „hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate 

intotdeauna prin vot secret”. Totodata, solicita domnilor consilieri sa faca propuneri. 

Domnul consilier Diculescu Niculae propune ca membrii pentru consiliul de 

administratie pe: 

- doamna Ianus Daniela Elena 

- domnul Neidoni Sabin 

si ca membrii supleanti pe: 

- domnul Stefan Sorin 

- domnul Giolea Gheorghe 

Domnul consilier Nedelcu Marian spune ca ar fi trebuit sa fie prezenti toti membrii 

consiliului de administratie al Spitalului municipal Urziceni pentru a sti pe cine voteaza. 

Se fac si alte propuneri de membrii pentru consiliul de administratie pe: 

- domnul Dobre Marian 

- domnul Marica Ioan 

si ca membrii supleanti pe: 

- domnul Raducanu Laurentiu Valentin 

- domnul Dumitrache Costel 

Se completeaza buletinele de vot, dupa care se trece la exprimarea votului secret. 

Dupa ce toti consilierii locali si-au exprimat votul, comisia de validare trece la numararea 

votului. 

Presedintele de sedinta, dl consilier Ionescu Aurelian da citire rezultatului voturilor si 

se constata ca: 

membrii pentru consiliul de administratie: 

- doamna Ianus Daniela Elena a obtinut 11 voturi „pentru” 

- domnul Neidoni Sabin a obtinut 9 voturi „pentru” 

- domnul Dobre Marian a obtinut 6 voturi „pentru” 

- domnul Marica Ioan a obtinut 8 voturi „pentru” 

si ca membrii supleanti 

- domnul Stefan Sorin a obtinut 10 voturi „pentru” 

- domnul Giolea Gheorghe a obtinut 10 voturi „pentru” 

- domnul Raducanu Laurentiu Valentin a obtinut 6 voturi „pentru” 

- domnul Dumitrache Costel a obtinut 8 voturi „pentru” 

 

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      

 

 

 


