
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 

CONSILIUL LOCAL URZICENI 
Nr. 4653/19.03.2013 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 18.03.2013 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut loc Ia 
sediul acestuia. 

La sedinta au participat un numar de 17 consilieri din totalul de 17 consilieri in functie. De drept participa: 
dl primar Sava Constantin, dl. viceprimar Cristea Nicolae si d-na Andrei Cristina- secretar. 

Ca invitati participa, din partea aparatului de specialitate al primarului si serviciilor subordonate Consiliului 
local Urziceni : d-na Iconaru Georgeta, dl. Creita Ion, dl. Stoican Nicolae si dl. Constantin Dumitru. Din partea 
presei locale participa: Robert Dica, Vladarau Mariana, Cismasu Eugen si Cismasu Dora. 

D-na Andrei Cristina deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da cuvantul 
presedintelui de varsta, dl. Dumitrescu Ion pentru a proceda Ia alegerea presedintelui de sedinta. 

Sunt propusi: Dl. Cristea Nicolae, de catre dl. Dumitrescu Ion si d-na Ianus Daniela Elena de catre dl. 
Diculescu Niculae. 

Presedintele de sedinta, doamna Ianus Daniela Elena preia lucrarile sedintei si supune Ia vot procesul verbal 
a! sedintei anterioare, care este votat cu 17 voturi ,pentru" . 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 
I. PROIECTE DE HOTARARI: 
1. Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta- Initiator: primar Sava Constantin; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului 

Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2012- Initiator: primarSava Constantin; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza ~i acoperire a riscurilor la nivelul 

municipiului Urziceni- Initiator: primar Sava Constantin; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea spatiilor verzi din 

municipiul Urziceni- Initiator: primar Sava Constantin; 
5. Proiect de hotarare privind organizarea retelei ~colare pe raza localitatii Urziceni, judetul Ialomita 

pentru anul ~colar 2013/2014 -Initiator: primar Sava Constantin; 
6. Proiect de hotarare privind a:probarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013, 

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; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand serviciile publice ~i locurile In care 
contravenientii vor presta activitati In folosul comunitatii- Initiator: primar Sava Constantin; 

8. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare aferente personalului didactic -
Initiator: primar Sava Constantin; 

9. Proiect de hotarare privind 'i:nsu~irea Raportului de reevaluare/evaluare a proprietatii imobiliare din 
domeniul public ~i privat al municipiului Urziceni- Initiator: primar Sava Constantin; 

10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Urziceni In domeniul privat 
a! municipiului Urziceni a unor bunuri, scoaterea din functiune, casarea si valorificarea activelor corporale -
Initiator: primar Sava Constantin; 

11. Proiect de hotarare privind atribuirea i'n folosinta gratuita catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a 
unei suprafete de 24,20 m.p. , necesara amplasarii unui sHHp pentru reteua electrica aeriana- Initiator: primar Sava 
Constantin; · 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de urbanism zonal , Pare fotovoltaic 4,85 MW si 
racord electric Ia SEN" privind terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, T 18/2, parcelele 4, 5 si 6lotul nr. 
1, judetul Ialomita, in suprafata de 100.000 mp si trecerea terenului in intravilanul municipiului Urziceni -Initiator: 
primar Sava Constantin; · 

13. Proiect de hotarare privind atribuirea In folosinta gratuita catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a 
unei suprafete de 12,00 m.p. necesara amplasarii a sapte stalpi pentru reteua electrica aeriana- Initiator: primar Sava 
Constantin; 



14. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a 
unei suprafete de 70,00 m.p., situata in extravilanul municipiului Urziceni, T48, P2 - Initiator: primar Sava 
Constantin. 

II. PROBLEME DIVERSE. 
- Raport de evaluare a activitatii din anul 2012 a Bibliotecii Municipale ,Constantin Toiu". 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, si este votata cu unanimitate de voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 2 de pe ordinea de zi: aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al 

municipiului Urziceni si situatiilor [inanciare pe anul 2012 
Dl. Dumitrescu Ion: Doamna director sa spuna daca era bine sa se rectifice bugetul si Ia capitolul venituri. 
Doamna Ianus Daniela Elena: Este vorba despre aprobarea contului de executie. 
Dl. Dumitrescu Ion: La capitolul venituri s-a realizat Ia cote defalcate o valoare foarte mica, 6 milioane lei din 14 

milioane lei. Nu era necesar sa se rectifice bugetulla capitolul venituri? 
Dl. Primar: Nu are nicio legatura cu contul de executie. Este vreo problema? 
Dl. Dumitrescu Ion: Nu cred ca nu este o legatura. 
Doamna Buculescu Elena: Referitor Ia anumite cheltuieli, am cateva intrebari. La capitolul 70.02 subcapitolul 50, 

capitolul 74.02-01 si capitolul 84.02 -03 sunt mentionate niste plati, pe ce activitati au fost facute aceste cheltuieli? 
Doamna Iconaru Georgeta: La cap. 70.02, contributia Consiliului local Urziceni Ia Ecoaqua Calarasi

cofinantare, strand municipal, piata agroalimentara, actualizare plan de urbanism general, si lucrare cadastru. La 
74.02- serviciile de salubritate si apa meteorica, 84.02 -lucrari de reabilitare strazi si alte lucrari efectuate pe strazi. 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 14 voturi ,pentru" si 3 voturi ,abtinere"- Grigore Felix 
Cosmin, Babagianu Gheorghe, Marica loan. 

Se treee Ia pet. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si 
acoperire a riscurilor Ia nivelul municipiului Urziceni 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotm-are privind aprobarea Regulamentului privind 

administrarea spatiilor verzi din municipiul Urziceni 
Dl. Cazan Liviu: De ce crede dl. primar ca nu au voie copiii cu biciclete in pare? 
Dl. primar: Nu este o pista. Se va amenaja o pista speciala. 
Dl. viceprimar: Acest regulament a stat pe site-ul primariei 30 de zile si nu au existat discutii. 
Dl. Cazan Liviu: Exista acest proiect al noului pare pe site-ul primariei? 
Dl. viceprimar: Nu va fi sanctionat niciun copil daca vain pare cu bicicleta. 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind organizarea retelei seafare pe raza 

localitatii Urziceni, judetul Jalomita pentru anul scalar 2013/2014 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 

Se treee Ia pet. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 
de interes local pe anul 2013. pentru repartizarea ore/or de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte 
de munca din familiile beneficiare de ajutor social in con{Ormitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat. cu modificarile si completarile ulterioare 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand serviciile 

pub/ice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in {Olosul comunitatii 
Dl. primar: Au aparut hotarari judecatoresti in care amenzile se transforma in munca in folosul comunitatii. 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare 

a(erente personalului didactic 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind fnsusirea Raportului de 

reevaluare/evaluare a proprietatii imobiliare din domeniul public si privat al municipiului Urziceni 
Doamna Ianus Daniela Elena: S-au refacut centralizatoarele care au fost in discutie Ia sedinta de comisie 

economica. 
Dl. Dumitrescu Ion: In varianta prezentata erau trecute valori ridicate. S-au refacut, nu mai apar valori de 10 

lei, dar nici in varianta asta lucrurile nu stau bine. De exemplu, b-dul Republicii, valoarea reactualizata este de 7,9 lei, 
de Ia 3,6 lei. Mai sunt si alte lucruri de acest fel. 

Dl. Grigore Felix Cosmin: De ce s-au facut modificari pe anumite strazi, dar suma a ramas aceeasi? 
Doamna Ianus Daniela Elena: Doar evaluatorul poate sa raspunda. 
Dl. Babagianu Gheorghe: Savina si sa explice. 
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Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 9 voturi ,pentru", 7 voturi ,impotriva"- Marica loan, 
Babagianu Gheorghe, Buculescu Elena, Stefan Petre, Radulescu Ciprian, Cazan Liviu, Dumitrescu Ion, 1 vot 
,abtinere"- Grigore Felix. 

Proiect de hotarare respins. 
Se treee Ia pet. 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al 

municipiului Urziceni fn domeniul privat al municipiului Urziceni a unor bunuri. scoaterea din (unctiune. casarea si 
valorificarea activelor corporate 

Dl. Radulescu Ciprian: Ar trebui solicitata o expertiza tehnica, pentru ca nu exista nicio justificare, in afara 
de materialul facut de doamna Manea. Este pacat sa fie demolata cladirea. Din expertiza sa reiasa daca cladirea este 
functional a. 

Dl. primar: Orice spital care are peste 100 de ani trebuie demolat. Se plateste 700 milioane lei vechi/an 
pentru paza. Nimeni nu ar dori sa functioneze in acea cladire. 

Dl. Radulescu Ciprian: Exista o scoala postliceala sanitara care ar dori sa functioneze acolo. Ar putea fi 
concesionata si s-ar scoate bani din asta. Este impropriu locul pentru pare. Mai sunt 8 cladiri de patrimoniu cultural in 
Urziceni si radem tot? Este o chestiune de suflet. Investitia de acolo este de miliarde. 

Dl. Antonescu Lidun: Eu ma gandesc Ia viitor, dl. Radulescu se gandeste Ia trecut. Daca acest fost spital se 
trans forma in pare, nu i se va schimba niciodata destinatia. Este un Joe unde sa se joace copiii. 

Dl. Cazan Liviu: Sunt de acord ca este nevoie de un spatiu verde, dar sa se faca o analiza publica. 
Dl. Babagianu Gheorghe: Doamna presedinte, dati voie sa se vorbeasca pe rand! 
Dl. Dumitrescu Ion: Exista un precedent foarte bun Ia care si-a adus contributia domnul primar. Centralele 

termice au fost scoase !a vanzare, sunt de parere ca in Consiliul local ar putea avea o intalnire pregatita pentru 
dezbateri publice, cu cetatenl ai orasului si sa se gaseasca o solutie. 

Dl. Babagianu Gheorghe: Nu s-a specificat intre care pomi se joaca copiii, intre cei vechi sau intre cei 
plantati de primar. Ce lege prevede demolarea spitalelor mai vechi de 100 de ani? Sa vina cu un arhitect, sa se faca 
discutii publice. Cladirile existente pot fi reamenajate. Paza costa 700 mil.lei vechi pe an. Sa se faca o comisie care sa 
constate daca s-a furat ceva si sa se impute pazei, pentru ca avem informatii ca acolo se fura. Exista un proces verbal 
cu ce s-a luat in paza? Nu verificati? Sa se aduca Ia cunostinta consiliului local, sa se faca o comisie din 5-6 
consilieri si sa se faca o vizualizare. 

Dl. viceprimar: Se poate face un control. 
Dl. Grigore Felix: Merg pe aceeasi idee cu domnul primar, si daca se demonstreaza ca trebuie demolata o 

clad ire mai veche de 100 de ani, sunt de acord. · · 
D-na secretar Andrei Cristina: Dunita normala de viata a cladirilor pentru asfel de destinatii - institutii 

publice, spitale- este de pana la 100 de ani. 
Dl. Babagianu Gheorghe: Unde scrie? 
D-na secretar Andrei Cristina: In normative privind calitatea in constructii. 
Dl. Antonescu Lidun: 0 dezbatere publica a fost facuta in timpul campaniei electorale, cand s-a spus ca vrem 

sa facem un pare si cetatenii au votat. 
Dl. Babagianu Gheorghe: Toata campania ati promis ca nu se vor mari impozitele! 
Dl. primar: Nu e marire, este indexare, conform legii. · 
Dl. Babagianu Gheorghe: Daca: este conform legii, de ce nu ati respectat-o in decembrie? 
Dl. primar: Problema se pune in felul urmator: cred ca daca se mai sta 2 ani cu aceasta cladire, preturile de 

paza vor fi mai mari decat demolarea. Orasul pierde mult. Este parerea mea personal a. 
Dl. Marica loan: Propun sa se amane o luna pentru a se primi raspunsurile si a se face o analiza. 
Dl. Cazan Liviu:' La Manasia este un pare istoric si are inc! usa primaria. 
Dl. primar: Primaria Manasia este monument istoric. 
Dl. Grigore Felix: grupul PDL este de acord sa voteze in functie de ce doresc cetatenii. 
Dl. Babagianu Gheorghe: Sa se faca o analiza tehnica. 
Dl. primar: Dezbaterea publica se face daca se face pare sau nu. 
Dl. Babagianu Gheorghe: S-au votat proiecte de hotarare care nu au fost puse in aplicare. 
Se supune !a vot proiectul de hotarare si este votat cu 9 voturi ,pentru", 6 voturi ,impotriva"- Marica loan, 

Buculescu Elena, Stefan Petre, Radulescu Cipriim, Cazan Liviu, Dumitrescu Ion, 2 voturi ,abtinere- Grigore Felix, 
Babagianu Gheorghe. 

Proiect de hotarare respins. 
Se treee Ia pet. 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea fn (olosinta gratuita catre SC 

Enel Distributie Dobrogea SA a unei supra(ete de 24.20 m.p., necesara amplasarii unui stdlp pentru reteua electrica 
aeriana 
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Dl. Babagianu Gheorghe: Am o nelamurire, exista proiecte de hotarare cu acelasi obiect, dar nu Ia toate se 
dau aceleasi explicatii scrise in casetele din documentatie. Intreb daca s-a abrogat legea nr. 215/2001, intrucat 
primarul trebuie sa convoace sedintele de consiliu lunar. 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de urbanism zonal 

., Pare fotovoltaic 4.85 MW si racord electric la SEN" privind terenul situat in extravilanul municipiului Urziceni, T 
1812. parcelele 4. 5 si 6 lotul nr. 1, judetul Ialomita. in supra(ata de 100. 000 mp si trecerea terenului in intravilanul 
municipiului Urziceni 

Dl. Dumitrescu Ion: Insemna o investitie de peste 30 milioane de euro. Aceste parcuri vor crea locuri de 
munca, vor aduce venituri Ia consiliullocal. Invatamantul va fi sustinut din cote defalcate, din TV A. Interesul este de 
a stimula initiativa privata si investitiile. 

Dl. primar: Acum 2luni era vorba tot de investitii private sinus-a votat. 
Dl. Antonescu Lidun: Certificatul de urbanism este pentru o suprafata de 10.000 mp, iar in materialul de 

sedinta sunt 100.000 mp. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat cu 8 voturi ,pentru" si 9 voturi ,abtinere" - Ianus Daniela 

Elena, Diculescu Niculae, Giolea Gheorghe, Buga Mihai, Pavunev Dan, Spataru George Julian, Slobozeanu Petre, 
Antonescu Lidun, Cristea Nicolae. 

Proiect de hotarare respins. 
Dl. Marica loan: Este o greseala omeneasca. 
Dl. primar: La sedinta urmatoare se va relua discutia. 
Dl Babagianu Gheorghe: Domnul primar nu vrea sa raspunda de ce. 0 sa raspundeti! 
Se treee Ia pet. 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC 

Enel Distributie Dobrogea SA a unei suprafete de 12. 00 m. p. necesara amplasarii a sapte stdlpi pentru reteua 
electrica aeriana 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 16 voturi ,pentru" si 1 vot ,abtinere"- Dl. Cristea 
Nicolae. 

Se treee Ia pet. 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC 
Enel Distributie Dobrogea SA a unei supra(ete de 70,00 m.p .. situata in extravilanul municipiului Urziceni, T48. P2 

Se supune Ia vot proiectul de hotarare si este votat cu 17 voturi ,pentru". 
Se trece Ia punctul II de pe ordinea de zi - PROBLEME DIVERSE. 
Dl. Buleandra Alexandru - director - prezinta materialul privind activitatea din anul 2012 a Bibliotecii 

Municipale ,Constantin Toiu". 
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Seeretar, 
Andrei Crbna 
c)#'VJ 
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