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         JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 23.12.2010 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a 

avut loc la sediul acestuia. 

La sedinta participa un numar de 14 consilieri din totalul de 16 consilieri in functie. Absenteaza: dl. 

Grigore Felix Cosmin, dl. Raducanu Laurentiu Valentin si dl. Dobre Marian Marian care a demisionat din 

functia de consilier local.  

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

Andrei Cristina. 

Ca invitati participa : din partea presei locale – reprezentant  Radio Campus, iar din partea 

aparatului de specialitate al primarului : d-na Iconaru Georgeta, d-na Irimie Maria, dl. Creita Ion.  

D-ra Andrei Cristina deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da 

cuvantul presedintelui de sedinta - d-na Ianus Daniela Elena. 

D-na consilier Ianus Daniela Elena preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul  verbal ale 

sedintei anterioare. 

D-ra secretar Andrei Cristina solicita completarea paragrafului 22 fila 2 din procesul-verbal al 

sedintei anterioare intrucat propozitia a ramas neterminata, astfel incat dupa enumerare se va completa cu 

sintagma: ”au parasit sala de sedinta”. Propunerea de completare facuta este supusa la vot si este votata cu 

13 voturi „pentru” si un vot „abtinere”. S-a abtinut dl. Gont Marin. 

Se supune la vot procesul-verbal si este aprobat cu 9 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” – dl. 

Marica Ioan, dl.Gont Marin, dl. Dumitrache Costel, d-na Coman Elena si dl. Dane Mihai. Dl. consilier 

Marica Ioan doreste sa isi motiveze votul cu privire la procesul-verbal al sedintei anterioare si invoca faptul 

ca procesul-verbal nu a redat ceea ce s-a intamplat in sedinta si ca sunt doar niste selectii. 

In continuare, d-na Ianus Daniela Elena prezinta proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare, avandu-

se in vedere ca la punctul 12 s-a mai venit cu o solicitare de decontare a cheltuielilor de deplasare de la 

Scoala Generala nr. 1 Urziceni, urmand ca proiectul de hotarare de la pct. 12 sa fie completat. 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Dobre Marian; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului  de consilier in Consiliul local Urziceni al domnului 

Ilie Constantin; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului 

Urziceni, judetul Ialomita; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei pentru amenajarea teritoriului  şi  urbanism, 

realizarea  lucrărilor  publice, administrarea  domeniului  public şi  privat, protecŃia mediului, agricultura, 

din cadrul Consiliului Local Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Urziceni pe anul 2010; 

 – Initiator: primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 
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7. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor 

de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al municipiului Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor a Spitalului Municipal 

Urziceni; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in cota indiviza (8,13 mp), 

apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de dl. Zlotea Vasile; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in cota indiviza (13,91 mp), 

apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de dl. Zlotea Vasile; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

12. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

13. Proiect de hotarare privind infiintarea unei autogari in municipiul Urziceni, b-dul Republicii nr. 30, 

judetul  Ialomita de catre S.C. APICOLA COSTACHE S.R.L.Ion Roata; 

– Initiator: primar Sava Constantin. 

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

Se  supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea facuta.  

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.  

 

 Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Dobre Marian; 

 Se intruneste comisia de validare care verifica documentele depuse si se constata ca sunt indeplinite 

conditiile datorita carora mandatul de consilier local al domnului Dobre Marian a incetat.  

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

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

consilier in Consiliul local Urziceni al domnului Ilie Constantin; 

Se intruneste comisia de validare care verifica documentele depuse si se constata ca sunt indeplinite 

conditiile pentru validarea domnului Ilie Constantin. 

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

Dl. Ilie Constantin depune juramantul de credinta in conformitate cu prevederile legale si ale 

Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Urziceni. 

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

validare a Consiliului local al municipiului, Urziceni, judetul Ialomita; 

D-na Ianus Daniela Elena propune sa faca parte din comisia de validare domnul consilier Toma 

Matei – membru grupului PSD, intrucat grupul PSD nu mai este reprezentat in comisia de validare. 

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. Dl. 

Toma Matei s-a abtinut de la vot.  

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului  şi  urbanism, realizarea  lucrărilor  publice, administrarea  domeniului  public şi  

privat, protecŃia mediului, agricultura, din cadrul Consiliului Local Urziceni; 

Dl.Gont Marin propune sa faca parte din comisie dl. Ilie Constantin, care il inlocuieste in comisia de 

urbanism pe dl. Dobre Marian. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 14 voturi „pentru”. Dl. 

Ilie Constantin s-a abtinut de la vot.  

Se trece la pct. 5 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.  
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Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2011; 

Dl. consilier Stefan Sorin: Cum se calculeaza de se ajunge la aceste taxe de executare? 

D-na Irimie Maria: Sunt cheltuieli referitoare la corespondenta – speze postale care se recupereaza 

de la debitor.  

I se atrage atentia domnului consilier Stefan Sorin ca face obiectul punctului urmator de pe ordinea 

de zi. 

Dl. consilier Dumitrache Costel: Referitor la scutirile acordate, solicit ca acestea sa se faca pentru 

fiecare situatie in parte separat – pentru izolatie, pentru geamuri termopan, pentru instalare centrala termica. 

Dl. primar: Asa se aplica demult. 

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

Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare 

in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si 

juridice; 

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

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale 

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Urziceni; 

Dl. consilier Stefan Sorin: Propun ca din comisia speciala sa faca parte si cate un consilier din 

fiecare partid. 

D-na consilier Ianus Daniela Elena: Comisia este constituita conform legii. 

D-ra secretar Andrei Cristina: Hotararea Guvernului nr. 548/1999 stabileste cine face parte din 

comisie. Inventarul oricum se aproba  si se discuta in Consiliul local. 

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

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

solutionare a contestatiilor a Spitalului Municipal Urziceni; 

Dl. Consilier Toma Matei: Din acesta comisie sa faca parte din toate partidele, asa a hotarat biroul 

nostru de partid.  

D-ra secretar Andrei Cristina:  Componenta este stabilita conform prevederilor legale. 

Dl. Consilier Dumitrache Costel: Propun ca din comisie sa faca parte dl. Dane Mihai si dl. Stefan 

Sorin. 

Dl. Viceprimar Diculescu Niculae: Propun pe domnul consilier Buga Mihai. 

In urma votului secret candidatii au obtinut urmatoarele voturi: dl. Stefan Sorin – 15 voturi 

“pentru”, dl. Dane Mihai – 8 voturi “pentru” si dl. Buga Mihai – 7 voturi “pentru”, asfel ca din comisie vor 

face parte dl. Stefan Sorin si dl. Dane Mihai. 

D-na Ianus Daniela Elena prezinta adresele venite in completare de la Colegiul Medicilor si de la 

Ordinul Asistentilor Medicali. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu unanimitate. 

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

terenului in cota indiviza (8,13 mp), apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de 

dl. Zlotea Vasile; 

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

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a 

terenului in cota indiviza (13,91 mp), apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat 

de dl. Zlotea Vasile; 

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

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de 

deplasare ale personalului didactic- inclusiv cu solicitarea facuta de Scoala Generala nr. 1 Urziceni; 

Dl. Gont Marin: Trebuie mentionat pentru cei care fac naveta cu masina personala si care nu au 

programul corelat cu graficele de transportatorilor. 

D-ra secretar Andrei Cristina: Nu conteaza. Exista prevedere legala care reglementeaza acest aspect. 

Pot sa va citesc art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. Gont Marin: Nu este necesar. 
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Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate. 

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind infiintarea unei autogari in 

municipiul Urziceni, b-dul Republicii nr. 30, judetul  Ialomita de catre S.C. APICOLA COSTACHE 

S.R.L.Ion Roata; 

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

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

Dl. Consilier Stefan Sorin: Care este situatia targului de vite? Nu se mai deschide? 

Dl. Primar: Targul de vite necesita autorizatii speciale si nu aduce mari beneficii. Mai mult, se face 

mizerie si se petrec furturi. Din recensamantul agricol care se desfasoara, rezulta ca oamenii nu prea mai au 

animale in Urziceni. 

 

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      ANDREI  CRISTINA 

    

 

 

 


