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         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi 16.08.2010 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului 

Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 12 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. 

Absenteaza: domnul Dobre Marian, domnul Gont Marin, dl. Marica Ioan, dl. Pavunev Dan, 

dl. Raducanu Laurentiu Valentin.  

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, Evstratii Aurelia -  Radio Campus, iar din partea aparatului de specialitate al 

primarului : Apostol Daniela. 

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

constituita si da cuvantul presedintelui de sedinta, d-lui consilier Ionescu Aurelian.  

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

Nedelcu Marian, dl.Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, 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 organigramei si statelor de functii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Urziceni, al serviciilor publice si 

institutilor publice din subordinea Consiliului Local Urziceni pentru anul 2010; 

INITIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI URZICENI – domnul Sava Constantin; 
  

Presedintele de sedinta arata ca initiatorul ordinii de zi propune completarea ordinii 

de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 

2010. 
 

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. Dumitrache 

Costel, dl. Nedelcu Marian, dl.Grigore Felix Cosmin, consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, 

consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei.  
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 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primariei 

Municipiului Urziceni, al serviciilor publice si institutilor publice din subordinea 

Consiliului Local Urziceni pentru anul 2010;  

 Domnul primar Sava Constantin prezinta situatia anexelor referitoare la numarul 

maxim de posturi aprobat pentru municipiul Urziceni in vederea modificarii organigramei si 

a statelor de functii conform O.U.G./2010 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 

financiare. 

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. Posea Marius, 

consilierii PD-L: dl. Dumitrache Costel, dl. Nedelcu Marian, dl.Grigore Felix Cosmin, 

consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei.  

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

rectificarii bugetului local pe anul 2010. 

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. Posea Marius, 

consilierii PD-L: dl. Dumitrache Costel, dl. Nedelcu Marian, dl.Grigore Felix Cosmin, 

consilierii PNG-CD: dl. Dane Mihai, consilierii PSD: dl Stefan Sorin, dl.Toma Matei. 

 

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      

 

 

 


