
 1

                ROMANIA 

          JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 

  Nr. 2147 / 3.02.2012 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi 2.02.2012 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut loc la 

sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 14 consilieri din totalul de 16 consilieri in functie. A absentat: dl. 

consilier Grigore Felix Cosmin, dl. consilier Ilie Constantin.  

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

Cristina. 

Ca invitati participa, din partea aparatului de specialitate al primarului : d-na Iconaru Georgeta, d-na Apostol 

Daniela, d-na. Irimie Maria, dl. Creita  Ion, d-na Lupascu Georgeta, dl. Constantin Dobre. 

Din partea presei locale participa: Dinca Robert, Cismasu Elena si Moise Petruta. 

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

presedintelui de varsta – dl. Diculescu Niculae - sa procedeze la alegerea presedintelui de sedinta. Se propune dl. 

Diculescu Niculae, care este votat cu unanimitate. 

Dl. consilier Diculescu Niculae preia lucrarile sedintei, supunand la vot procesul verbal ale sedintei 

anterioare si este votat cu 14 voturi „pentru”. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 

I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; – Initiator: primar Sava Constantin; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii „Amenajare  Hala Agroalimentara”; – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

3. Proiect de hotarare aprobarea realizarii lucrarii „Amenajare Strand Public in municipiul Urziceni”; – 

Initiator: primar Sava Constantin; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii ,,Extindere Sediu Primarie in municipiul Urziceni ’’; 

– Initiator: primar Sava Constantin; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2012; – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 2012; – Initiator: primar Sava 

Constantin; 

7. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitie publica de lucrari: „Amenajare  

Hala Agroalimentara”, Piata Urziceni; – Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

„Amenajare Strand Public in municipiul Urziceni”; – Initiator: primar Sava Constantin;  

9. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari: 

,,Extindere Sediu Primarie in municipiul Urziceni ’’ ; – Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii: 

„Actualizare lucrare cadastru in mun.Urziceni”; – Initiator: primar Sava Constantin; 

11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 87/21.12.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pe anul 2012; – Initiator: primar Sava Constantin; 

12. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 88 / 21.12.2011 privind inregistrarea municipiului Urziceni 

in Sistemul national electronic de plata online (SNEP); – Initiator: primar Sava Constantin; 

13. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare aferente personalului didactic; – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

14. Proiect de hotarare privind prelungirea pe o perioada de 3 (trei) ani a contractelor de inchiriere terenuri 

apartinind domeniului public si privat al municipiului Urziceni; – Initiator: primar Sava Constantin; 

15. Proiect de hotarare privind trecerea  unui imobil apartinand domeniului public al municipiului Urziceni din 

administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita in administrarea Consiliului local al municipiului 

Urziceni; – Initiator: primar Sava Constantin; 
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16. Proiect de hotarare privind trecerea a 2 spatii din corp J apartinand Spitalului Municipal Urziceni, str. 

Teilor nr. 3, jud. Ialomita din administrarea Spitalului municipiului Urziceni in administrarea Consiliului local al 

municipiului Urziceni, precum si a unui teren in suprafata de 198 mp; – Initiator: primar Sava Constantin; 

17. Proiect de hotarare privind trecerea a 2 spatii din corp J (incinta Spitalului Municipal Urziceni) str. Teilor 

nr. 3, jud. Ialomita din administrarea Consiliului local al municipiului Urziceni in administrarea Serviciului 

Judetean de Ambulanta Ialomita, precum si a unui teren in suprafata de 198 mp; – Initiator: primar Sava 

Constantin; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului mun. Urziceni, Politiei locale a mun. Urziceni si SPCLEP Urziceni, pentru anul 2012; – Initiator: 

primar Sava Constantin; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primariei Municipiului Urziceni, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea 

Consiliului Local Urziceni pentru anul 2012; – Initiator: primar Sava Constantin; 

20. Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in 

situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform art. 41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; – Initiator: primar Sava Constantin; 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012, pentru 

repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de 

ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; – Initiator: primar Sava Constantin; 

22. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni, judetul  Ialomita, pentru 

anul scolar 2012 / 2013; – Initiator: primar Sava Constantin;  

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

Urziceni; – Initiator: primar Sava Constantin. 

II. PROBLEME  DIVERSE.    

Dl. primar solicita scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 19, motivat de faptul ca nu avem avizul Agentiei 

Nationale a Functionarilor Publici.  

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, cu punctul 19 scos de ordinea de zi si este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

 

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

„Amenajare  Hala Agroalimentara”; 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  voturi 11 „pentru” si 3 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva”:  dl. Gont Marin, dl. Marica Ioan si d-na Coman 

Elena. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare aprobarea realizarii lucrarii „Amenajare Strand 

Public in municipiul Urziceni”; 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  voturi 11 „pentru” si 3 voturi „abtinere”. S-au abtinut:  dl. Gont Marin, dl. Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii ,,Extindere 

Sediu Primarie in municipiul Urziceni ’’; 

Dl. Diculescu Niculae: Intrucat nu sunt amendamente, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat 

cu  11 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” - dl.  Marica Ioan si d-na Coman Elena si 1 vot „abtinere” - dl. Gont 

Marin. 

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Urziceni, pe anul 2012; 

Dl. Diculescu Niculae: Fac o prezentare a bugetului general pe anul 2012 pe capitole, astfel: 

„Prezenta hotarare prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012, veniturile si cheltuielile cumulate la 

nivelul municipiului Urziceni, care reflecta dimensiunea efortului financiar public si starea de echilibru in anul 2012. 

Fundamentarea veniturilor proprii s-a bazat pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile. Deoarece 

gradul de realizare a veniturilor proprii programate in ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an, 

fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2012 s-a facut la nivelul realizarilor anului 2011. Sinteza bugetului 

local detaliata la venituri pe cele doua sectiuni este prevazuta in anexa nr. 2. Bugetul local se stabileste la suma de 

33.380,00 mii lei, iar la cheltuieli la suma de 33,880,00 mii lei, cu un deficit al anului curent de 500,00 mii lei, 

acoperit din excedentul anului precedent. Sinteza cheltuielilor bugetare cu detaliere pe capitole si subcapitole 

bugetare este prevazuta in anexa 3. Bugetul institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la 
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bugetul local, stabilite la un nivel de 391,00 mii lei este prevazut in anexa nr. 6. Bugetul Spitalului municipiului 

Urziceni s-a stabilit la un nivel de 8.236,00 mii lei la venituri si 8.278,00 mii lei la cheltuieli, cu un deficit curent de 

42,00 lei, acoperit din excedentul anului precedent. Obiectivele de investitii sunt prevazute in anexa nr. 8, iar 

numarul de personal si fondul de salarii sunt prevazute in anexa nr. 9. Cheltuielile bugetare sunt detaliate pe capitole, 

subcapitole, article si aliniate, conform anexelor la prezenta hotarare, avand destinatie precisa si limitata. Intrucat n-

au fost amendamente, va supun spre aprobare bugetul propriu al municipiului Urziceni pe anul 2012, pe capitole, 

subcapitole, titluri, articole,aliniate si sectiuni, la venituri in suma de 33.380,00 mii lei si la cheltuieli in suma de 

33.380,00 mii lei cu o rezerva bugetara de 600,00 mii lei si un deficit al anului curent in suma de 500,00 mii lei, 

acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 2, 3 si 4.” 

Gont Marin: Supuneti la vot pe capitole!  

Dl. Diculescu Niculae: S-a prezentat. 

Intrucat nu s-au depus amendamente, supun la vot proiectul de hotarare, este votat cu 11 voturi „pentru”, 1 

vot „impotriva”- dl. Gont Marin si 2 voturi „abtinere” – dl.  Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe 

anul 2012; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru”, 1 vot 

„impotriva”- dl. Gont Marin si 2 voturi „abtinere” – dl.  Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

Se trece la pct. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitie publica de lucrari: „Amenajare  Hala Agroalimentara”, Piata Urziceni; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru”, 2 voturi 

„abtinere” – dl.  Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

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

achizitia publica de lucrari:„Amenajare Strand Public in municipiul Urziceni”; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi „pentru” si 3 voturi 

„abtinere” - dl. Gont Marin, dl. Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

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

achizitia publica de lucrari: ,,Extindere Sediu Primarie in municipiul Urziceni ’’; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 12 voturi 

„pentru” si 2 voturi „abtinere” - dl. Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de servicii:„Actualizare lucrare cadastru in mun.Urziceni”; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Se trece la pct. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 87/21.12.2011 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Se trece la pct. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 88 / 21.12.2011 

privind inregistrarea municipiului Urziceni in Sistemul national electronic de plata online (SNEP); 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Se trece la pct. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare 

aferente personalului didactic; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Se trece la pct. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind prelungirea pe o perioada de 3 (trei) ani 

a contractelor de inchiriere terenuri apartinind domeniului public si privat al municipiului Urziceni; 

Dl. Stefan Sorin: Solicit ca cei care nu si-au platit chiria la zi sa nu beneficieze de prelungire contract. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat cu votat cu 12 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”- dl. Marica 

Ioan si d-na Coman Elena.  

Dl. Marica Ioan: De fapt este uniformizarea si scaderea pretului chiriei si nu e vorba doar de prelungirea 

contractului. 

Se trece la pct. 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea  unui imobil apartinand 

domeniului public al municipiului Urziceni din administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita in 

administrarea Consiliului local al municipiului Urziceni; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”.  
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Se trece la pct. 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea a 2 spatii din corp J apartinand 

Spitalului Municipal Urziceni, str. Teilor nr. 3, jud. Ialomita din administrarea Spitalului municipiului Urziceni in 

administrarea Consiliului local al municipiului Urziceni, precum si a unui teren in suprafata de 198 mp; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Se trece la pct. 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea a 2 spatii din corp J (incinta 

Spitalului Municipal Urziceni) str. Teilor nr. 3, jud. Ialomita din administrarea Consiliului local al municipiului 

Urziceni in administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita, precum si a unui teren in suprafata de 198 

mp; – Initiator: primar Sava Constantin; 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea facuta, care este votat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Dl. Gont Marin: N-au vrut sa dezbatem proiectele cum cere legea. 

Se trece la pct. 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 

functiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Urziceni, Politiei locale a mun. Urziceni si 

SPCLEP Urziceni, pentru anul 2012; 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 12 voturi „pentru” si 2 voturi 

„abtinere”. S-a abtinut:  dl. Marica Ioan si d-na Coman Elena. 

Pct. 19 de pe ordinea de zi: Retras de pe ordinea de zi. 

Se trece la pct. 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta 

familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform art. 

41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

Se trece la pct. 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 

de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte 

de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

Se trece la pct. 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza 

localitatii Urziceni, judetul  Ialomita, pentru anul scolar 2012 / 2013; 

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

Se trece la pct. 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a 

contestatiilor a Spitalului Municipal Urziceni; 

Dl. Pavunev Dan este propus pentru a face parte din comisie de catre Buga Mihai. Propunerea facuta este 

votata cu uanimitate. 

Dl. Dane Mihai este propus pentru a face parte din comisie de catre d-na Ianus Daniela. 

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

facuta este votata cu unanimitate. 

Probleme diverse.  

Dl. Marica Ioan intreaba despre sumele propuse in bugetul de anul trecut pentru statii fotovoltaice, de ce in 

bugetul anului trecut erau 500 miioane lei si acum 200 milioane lei? 

Dl. primar Sava Constantin: Proiectul statiei fotovoltaice este in asteptare. 

Dl. Gont Marin: Ce probleme sunt in proiectul de la Piata de anul trecut? 

Dl. primar Sava Constantin: Proiectantul a prevazut in proiect necesitatea de a sapa santuri foarte adanci care 

ar fi dus la prabusirea constructiilor din zona. 

Dl. Marica Ioan: Noi am fost impotriva la primele 3 proiecte pentru ca dorim sa se faca anual cate un proiect. 

Dl. primar Sava Constantin: Dar se fac toate anul acesta, numai plata se face in 3 ani. Cum s-a facut si la 

asfaltare anul trecut. 

 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, dl. Diculescu Niculae declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

             Presedinte de sedinta,                  Secretar,  

          Diculescu Niculae        Andrei  Cristina  
 


