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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 23.12.2013 in sedinta extraordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care 
a avut loc Ia sediul acestuia. 

La sedinta au participat consilieri din totalul de 14 consilieri in functie. Au absentat: . 
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, d-na. Irimie Maria. Din partea presei locale participa: 
Dinca Robert. 

D-na Andrei Cristina deschide lucrarile sedintei, aratand ca aceasta este legal constituita si da 
cuvantul presedintelui de sedinta, dl. Antonescu Lidun Catalin. 

Se prezinta proiectul ordinii de zi: 
I. PROIECTE DE HOTARARI: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20 14; 
2. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de 

executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice. 
Se propune completarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotarari: 

,Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului municipiului Urziceni nr. 829118.12.2013 
de majorare a bugetului propriu si rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 
2013"; 
,Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni Ia 
trimestrul IV (preliminat), anul 20 13". 

Se supune Ia vot ordinea de zi prezentata cu completarile facute si este votata cu 11 voturi ,pentru" 
si 2 voturi ,impotriva"- Dumitrescu Ion si Stefan Petre. 

Dl. Dumitrescu Ion: Se perpetueaza obiceiul de a pune pe masa in sedinta de Consiliu proiecte de 
hotarari care nu pot fi analizate si rna refer Ia contul de executie. 

Dl. Antonescu Lidun: Este voma de executie preliminara, pentru ca trimestrul nus-a incheiat. 
Dl. Dumitrescu Ion: Proiectele de hotarare nu se justifica pentru sedinta extraordinara. 
Dl. primar: Cand intra in vigoare taxele si impozitele pe care le votam? 
Se treee Ia pet. 1 de pe ordinea de zi: Protect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pe anul 2014,· 
Dl. primar: Taxele si impozitele locale sunt aceleasi cain anul 2013. Cat am fost eu primar nu s-au 

marit niciodata. 
Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi ,pentru" . 
Se treee Ia pet. 2 de pe ordinea de zi: Protect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi ,pentru". 
Se treee Ia pet. 3 de pe ordinea de zi: Protect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului 

municipiului Urziceni nr. 829/18.12.2013 de majorare a bugetului propriu si rectificarea bugetului general 
al municipiului Urziceni pe anul 2013 ,· 

Dl. primar: Trebuie sa argumentez pentru includerea pe ordinea de zi. Acest proiect de hotarare a 
fost pus pe ordinea de zi pentru ca au venit sume pentru salarii la invatamant. Nu vad niciun impediment 
pentru punerea pe ordinea de zi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 11 voturi ,pentru". 
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Se trece Ia pet. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului 
general al municipiului Urziceni la trimestrul IV (preliminat), anul 201 3; 

Dl. primar: Reprezinta banii efectiv cheltuiti pana la 23.12.2013. 
Dl. Dumitrescu Ion: Nu trebuia pus in discutie pana la 10 decembrie. Incasarile facute la cotele 

defalcate din impozitul pe venit nu s-a realizat. Bugetul trebuia facut cum am zis noi. Erau prevazuti 15 
milioane lei la cotele defalcate pe impozitul din venit sis-au incasat 7,5 milioane lei. 

D-na Iconaru Georgeta: In luna decembrie se prezinta executia preliminara pentru trimestru IV. 
Se supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu 9 voturi ,pentru", 1 vot ,impotriva" -

Dumitrescu Ion si 1 vot ,abtinere" - Stefan Petre. 
Dl primar: Referitor la hotararea cu asfaltarea, lucrarea s-a aprobat de Guvemul Romaniei. La cine 

se referea dl. Dumitrescu ca face o ilegalitate? 
Dl. Dumitrescu Ion: Consilierii intreaba, executivul raspunde. 
Dl primar: Daca Consiliullocal era de acord cu ce spunea dl. Dumitrescu eram intr-un mare impas. 

Citeaza din raspunsul Guvemului. De ce ati contestat la Prefectura HCL 72 ca fiind ilegala? 
Dl. Stefan Petre: Se cere sa se parcurga pasii conform regulamentului de functionare a! Consiliului. 

Dvs. incercati sa ne puneti la zid. 
Dl primar: Dl. Dumitrescu a reclamat la Prefectura ca hotararile nu sunt legale! D-Ie Dumitrescu, 

dvs. vorbiti care dati bani cu camata? 
Dl. Dumitrescu Ion: Dvs. vorbiti? 
Dl primar: Sunteti impotriva a tot ce e bun in oras! Niciodata n-as fi impotriva unui primar care 

aduce bani in Urziceni! 

Nemaifiind alte discutii, presedinte!e de sedinta, dl. Antonescu Lidun Catalin declara inchise 
lucrarile sedintei. 

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

Secret~r, 
ANDREI ~TINA 
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