
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 75 din 09.01.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa de indata a Consiliului local Miloşeşti din data de  09.01.2018

  

In data de 09.01.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.2 din  05.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.59/05.01.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Necula Viorel
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chiţoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoş ,
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Milosesti  din
data de  20.12.2017.

Procesul verbal se aprobă de catre  toti consilierii prezenţi  la sedinta.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :   
       
      

1. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



    

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017 , cu votul 
a 9 consilieri din cei 9 prezenti.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                                   
   Intocmit ,

                                                                                            Secretar de comună
                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dogaru Vasile



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 350 din 30.01.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  30.01.2018

  

In data de 30.01.2018 a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.2 din  23.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.254/23.01.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1. Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

  10.Domnul Popa Ion
11.Domnul Popescu Valentin Nicolae

  
         

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chiţoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoş ,
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetatean al comunei Milosesti

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 09.01.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    

1. Aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat 
preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita pentru anul scolar
2018/2019



2. Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de interes local pe anul 2018, pentru 
repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte 
de munca din familia  beneficiara de ajutor social

3. Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Miloșești începând cu data de 01.01.2018

4. Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire 
directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
    5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea  organizarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti , judetul 
Ialomita pentru anul scolar 2018/2019

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

Se adopta  hotararea privind  Aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor 
de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita pentru 
anul scolar 2018/2019, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari 
de interes local pe anul 2018, pentru  repartizarea orelor de munca prestate 
lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara 
de ajutor social

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

Se adopta  hotararea privind  Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de 
interes local pe anul 2018, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de 
una dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor 
social, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.



3. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Miloșești începând cu data de 01.01.2018

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            

Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Miloșești începând cu data 
de 01.01.2018, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

4. Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  
MILOȘEȘTI SRL 

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            

Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

Se adopta  hotararea pentru  Modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  
MILOȘEȘTI SRL, cu votul a 11consilieri din cei 11 prezenti.



DIVERSE
      

    D-nul presedinte da citire cererii depuse in atentia Consiliului Local.

Referitor la cerere inregistrata la Primaria Milosesti sub numarul 1 din 26.01.2018 
depusa de catre doamna Neacșu Maria prin care solicita asigurarea corectitudinii calculului
impozitului datorat catre bugetul local.

D-nul Mangiurea Titi : »Nu este de competența Consiliului Local rezolvarea 
acestei solicitări »

Domnul consilier Vlase Gheorghe : »Domnule primar solicit ca la următoarea 
ședință să fie invitat și directorul SC Selectiv Deșeuri 2010 »

D-nul primar Chițoiu Nelu : »Am înțeles solicitarea dumneavoastră,și la 
următoarea ședință va fi invitat și directorul de la SC Selectiv Deșuri 2010»

Chițoiu Ion :”Când bagi piatră pe străzi?”
D-nul primar Chițoiu Nelu : »Când o sa avem bani prevăzuți în bugetul local»
Chițoiu Ion :”De ce este 50 lei impozitul pe căruță?”
D-nul Mangiurea Titi : »Pentru că așa este prevăzut în Codul Fiscal » 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                          
      Intocmit ,

                                                                                              Secretar de comună
                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dogaru Vasile



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 591 din 21.02.2018

 PROCES – VERBAL   
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  20.02.2018

  

În data de 20.02.2018 a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,județul  Ialomița,convocată  prin  Dispoziția  Primarului  nr.82  din  13.02.2018.
Consilierii  locali au fost invitați la ședintă prin adresa nr.505/13.02.2018.

La şedinţă  participă următorii consilieri în funcție :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Dogaru Vasile
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Necula Viorel
             7.  Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Vlase Gheorghe

  9. Domnul Popa Ion
10.Domnul Popescu Valentin Nicolae

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Cipu Virgil

         
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chiţoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoş ,
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetatean al comunei Milosesti

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 30.01.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la ședința ordinară.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    

1. Aprobarea bugetului local al comunei Miloșești pentru anul 2018

2. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Miloșești , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017



3. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa 
E,existent la data de 31.12.2017

4. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc 
parcul auto al U.A.T. Miloșești

Inițiator  - Primar Chițoiu Nelu .
  

  5. Diverse.
          

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aprobă de către toți consilierii prezenți.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea bugetului local al comunei 
Miloșești pentru anul 2018

     Domnul primar prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.  
          Membrii comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, comerţ au
înaintat spre aprobare următoarele propuneri :

“La capitolul 84 străzi”:
 La investiía Modernizare străzi comuna Miloșești se retrag 100.000 lei și se suplimentează

la investiția Modernizare DC 51 Miloșești-Gheorghe Doja

Propunerile pentru modificarea proiectului de hotărâre mai sus menționat sunt 
supuse la vot.
Se aprobă cu votul a 10 consilieri din cei 10 prezenți.

Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            

Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

Se adopta  hotararea privind  Aprobarea bugetului local al comunei Miloșești 
pentru anul 2018, cu votul a 10 consilieri din cei 10 prezenti.

2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Utilizarea 
excedentului bugetului local al comunei Miloșești , 
pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .



  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            
           Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare în forma modificată se supune la vot. 

Se adoptă  hotararea privind  Utilizarea excedentului bugetului local al comunei 
Miloșești , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017, cu votul a 10 consilieri din cei 
10 prezenti.

3. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Utilizarea 
excedentului bugetului local al comunei Milosesti , 
pe sursa E,existent la data de 31.12.2017

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

Se adoptă  hotărârea privind  Utilizarea excedentului bugetului local al comunei 
Miloșești , pe sursa E,existent la data de 31.12.2017, cu votul a 10 consilieri din cei 10 
prezenți.

4. Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Stabilirea 
consumului lunar de carburanți pentru autoturismele 
ce deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
          Membrii comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, comerţ au
înaintat spre aprobare următoarele propuneri :

 Pentru Dacia Logan cu numărul de înmatriculare IL-07-CLM – 75 litri/lună
 Pentru Dacia Logan cu numărul de înmatriculare B-79-WOJ – 50 litri/lună

Propunerile pentru modificarea proiectului de hotărâre mai sus menționat sunt 
supuse la vot.

Se aprobă cu votul a 10 consilieri din cei 10 prezenți.

Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            

Nu sunt intrebari.

Proiectul de hotarare în forma modificată se supune la vot. 



Se adoptă  hotărârea privind Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 
autoturismele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești , cu votul a 9 consilieri din 
cei 10 prezenti.

Se abține D-na consilier Săvulescu Stela.

DIVERSE
      

Domnul consilier Mîngîță Vasile : »Pentru pietruire s-au stabilit străzile ce 
urmează a fi pietruite ? »

Domnul consilier Mîngîță Vasile : »La Tovărașia sunt 1,5 km care nu au piatră 
deloc respectiv Str.Duzilor.Str.Stejarilor,Str.Crinilor iar la Nicolești este vorba despre Str. 
Răsăritului »

D-nul primar Chițoiu Nelu : »După cum este trecut și în buget s-au prins bani 
pentru pietruire și Tovarășia cu Nicolești reprezintă prioritate»

D-l Boștină Alexandru:”Nu sunt de accord cu împărțirea bugetului deoarece la 
Miloșești s-a  acordat mai mult iar la Tovărășia și Nicolești nu s-a ținut cont la distribuire de 
numărul de locuitori”

Chițoiu Ion :”De ce nu s-a terminat stadionul?”
D-nul primar Chițoiu Nelu : »Când o sa avem bani prevăzuți în bugetul local o să-l

terminăm»
Chițoiu Ion :”De ce se duce gunoiul la noi în comună?”
D-nul Mangiurea Titi : »Gunoiul se duce doar la platforma de la VIVANI. » 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                          
    

           

 Intocmit ,
                                                                                              Secretar de comună

                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș
Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dogaru Vasile



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 1003 din 22.03.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  22.03.2018

  

In data de 22.03.2018 a avut loc sedinta ordinara a Consiliului  local  al  comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.103  din  14.03.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.838/14.03.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Popescu Valentin Nicolae
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Necula Viorel
             7. Domnul Dogaru Vasile
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Popa Ion

  
         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:

 D-nul Cipu Virgil
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chiţoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoş ,
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Prușu Vasile – cetatean al comunei Milosesti
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

   Se alege   presedinte de sedinta, pentru lunile martie, aprilie si mai 2018 
d-nul Mangiurea Titi îl propune pe domnul  Aldea Gigi. 
Nu mai sunt propuneri.
Propunerea domnului Mangiurea Titi se supune la vot.
Se aprobă cu votul tuturor consilierilor prezenţi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Milosesti  din
data de  20.02.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre  toti consilierii prezenţi  la sedinta.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :   



       
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile martie,aprilie și mai 2018

2. Aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Miloșești

3. Completarea Hotărârii Consiliului local nr. 37 din  08.09.2017 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miloșești, 
judeţul Ialomiţa 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
  

   4. Diverse.
         

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea  organigramei și a 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Miloșești

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea  organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești, 
cu votul a 9 consilieri din cei 9 prezenti.

2. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Completarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 37 din  08.09.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Miloșești, judeţul Ialomiţa 

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

b) Se adopta  hotararea privind  Completarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 37 din  08.09.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miloșești, judeţul 
Ialomiţa , cu votul a 9 consilieri din cei 9 prezenti.



DIVERSE
      

D-nul primar Chitoiu Nelu :”Va informez ca ne-au fost cerute clarificari cu privire la 
proiectele demarate prin demarate prin PNDL 2 in vederea semnarii contractelor de 
finantare”

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”De ce nu se fac sedintele la Caminul 
Cultural?”

D-nul primar Chitoiu Nelu : »Pentru ca nu sunt atat de multe persoane participante 
incat sa facem sedintele la Caminul Cultural »

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”De ce se pune impozit pe carute?”   
  D-nul primar Chitoiu Nelu : »Pentru ca asa este prevazut in Codul Fiscal »

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                          
   

   Intocmit ,
                                                                                              Secretar de comună

                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș
Presedinte de sedinta ,
Consilier local Aldea Gigi



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 1191 din 03.04.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa de îndată a Consiliului local Miloşeşti din data de  03.04.2018

  

In data de 03.04.2018 a avut loc  sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.108  din  30.03.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1135/30.03.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Mîngîță Vasile
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018,este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 22.03.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :   
       
      

1. Completarea  Strategiei de dezvoltare a comunei Milosesti – CAPITOLUL 5 – 
Domeniul 5.2 _ Infrastructura   

2. Implementarea proiectului „ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE 
IN COMUNA MILOSESTI JUDETUL IALOMITA ”



Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

    

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Completarea  Strategiei de dezvoltare 
a comunei Milosesti – CAPITOLUL 5 – Domeniul 5.2 _ Infrastructura   

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Completarea  Strategiei de dezvoltare a comunei 
Milosesti – CAPITOLUL 5 – Domeniul 5.2 _ Infrastructura , cu votul a 8 consilieri
din cei 9 prezenti.Se abține d-na consilier Săvulescu Stela.

2. Se trece la punctul doi  al ordinii de zi: Implementarea proiectului „ACHIZITIE 
DE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE IN COMUNA MILOSESTI JUDETUL 
IALOMITA ”

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

b) Se adopta  hotararea privind  Implementarea proiectului „ACHIZITIE DE UTILAJ 
PENTRU SERVICII PUBLICE IN COMUNA MILOSESTI JUDETUL IALOMITA ” , 
cu votul a 8 consilieri din cei 9 prezenti.Se abține d-na consilier Săvulescu Stela.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                                   
   Intocmit ,

                                                                                            Secretar de comună
                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Aldea Gigi



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 1444 din 24.04.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa de îndată a Consiliului local Miloşeşti din data de  24.04.2018

  

In data de 24.04.2018 a avut loc  sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.120  din  24.04.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1419/23.04.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Mîngîță Vasile
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Vlase Gheorghe
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Mușat Mandache
 D-nul Săvulescu Stela

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018,este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 03.04.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :   
             

1. Aprobarea achizitiei de dotarii cu echipamente si mobilier specific didactic si de 
laborator  si alte categorii de echipamente si dotari independente   pentru obiectivul 
de investitii :Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente  
și dotări independente  – Cabinet Medical , Comuna Miloșești , Județul 
Ialomița

2. Aprobarea implementarii prin programul PNDL  a obiectivului de investitii :  
Reabilitare, modernizare  și dotare cu echipamente și mobilier specific didactic – 
Grădiniță , Comuna Miloșești, Județul Ialomița



Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
    
Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea achizitiei de dotarii cu 
echipamente si mobilier specific didactic si de laborator  si alte categorii de 
echipamente si dotari independente   pentru obiectivul de investitii :Dotare cu 
echipamente medicale și alte categorii de echipamente  și dotări independente
– Cabinet Medical , Comuna Miloșești , Județul Ialomița

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea achizitiei de dotarii cu echipamente si 
mobilier specific didactic si de laborator  si alte categorii de echipamente si dotari 
independente   pentru obiectivul de investitii :Dotare cu echipamente medicale și 
alte categorii de echipamente  și dotări independente  – Cabinet Medical , 
Comuna Miloșești , Județul Ialomița , cu votul a 9 consilieri din cei 9 prezenti.
 

2. Se trece la punctul doi  al ordinii de zi: Aprobarea implementarii prin programul 
PNDL  a obiectivului de investitii :  Reabilitare, modernizare  și dotare cu 
echipamente și mobilier specific didactic – Grădiniță , Comuna Miloșești, 
Județul Ialomița

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

b) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea implementarii prin programul PNDL  a 
obiectivului de investitii :  Reabilitare, modernizare  și dotare cu echipamente și 
mobilier specific didactic – Grădiniță , Comuna Miloșești, Județul Ialomița, cu 
votul a 9 consilieri din cei 9 prezenti.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                                   
   Intocmit ,

                                                                                            Secretar de comună
                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Aldea Gigi



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 1868 din 29.05.2018

 PROCES – VERBAL   
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  29.05.2018

  

In data de  29.05.2018  a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.139  din  22.05.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1772/22.05.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

 10.Domnul Popa Ion
 11. Domnul Popescu Valentin Nicolae

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Prușu Vasile – cetățean al comunei Miloșești
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești
- Cilibeanu Gheorghe – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018 , este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 24.04.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      
1. Aprobarea contului de executie al bugetului  local  si activitatilor  

autofinantate  pentru anul 2017
2. Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea 

de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor 
autofinantate, pe  trimestrul I al anului 2018



3. Rectificarea bugetului local pe anul 2018
4. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce 

deservesc parcul auto al Primăriei comunei Miloșești

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea contului de executie al 
bugetului  local  si activitatilor  autofinantate  pentru anul 2017

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea contului de executie al 
bugetului  local  si activitatilor  autofinantate  pentru anul 2017, cu 
votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Aprobarea  execuţiei  bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de 
funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, pe  trimestrul I al 
anului 2018

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea  execuţiei  bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi 
sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor 
autofinantate, pe  trimestrul I al anului 2018, cu votul a 11 consilieri 
din cei 11 prezenti.



3. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Rectificarea bugetului local pe anul 
2018

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Rectificarea bugetului local pe anul 
2018, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

4. Se trece la punctul patru  al ordinii de zi: Stabilirea consumului lunar de 
carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Primăriei 
comunei Miloșești

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Stabilirea consumului lunar de 
carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al 
Primăriei comunei Miloșești, cu votul a 11 consilieri din cei 11 
prezenti.

DIVERSE
      

    D-nul presedinte da citire cererilor depuse in atentia Consiliului Local.

Referitor la cerere inregistrata la Primaria Milosesti sub numarul 2 din 07.03.2018 
depusa de catre domnul Mușat Mandache prin care solicita inchirierea unui teren fostul 
C.A.P. Nicolesti in suprafata de 40.060 m² in vederea construirii unei ferme zootehnice.

D-nul Mangiurea Titi : »O sa initiem un proiect de hotarare. »

La cererea inregistrata la Primaria Milosesti sub numarul 3 din 29.03.2018 depusa
de catre Moiceanu Georgeta  in calitate de administrator al C.M.I. Dr. Moiceanu Georgeta 
prin care solicita modernizarea cladirii in care isi desfasoara activitatea dispensarul precum
si modernizarea cailor de acces, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

D-na Savulescu Stela : »Corect ar fi modernizarea sa o realizeze si doamna 
doctor din venituri proprii »



Cu privire la cererea inregistrata la Primaria Milosesti sub nr.4 din 08.05.2018 
depusa de catre D-na Oprea Ioana , prin care solicita un post de asistent personal , 
Consiliul Local a hotarat ca se vor face toate demersurile in vederea suplimentarii locurilor 
pentru asistentii personali. 

D-nul Mangiurea Titi : »Este vorba de 250 metri la Nicolesti,500 metri la Milosesti 
si 100 metri Strada Artarului in satul Tovarasia care deserveste putul de apa »

Cu privire la crererea inregistrata la Primaria Milosesti sub nr.5 din 25.05.2018 
depusa de catre D-nul Cilibeanu Gheorghe , prin care solicita infiintarea echipei de fotbal 
Spicul Milosesti.

D-na Savulescu Stela: »Echipa este formata ? »
Domnul Cilibeanu Gheorghe : »Da.Este formata.Avem pe langa baietii tineri si 

cativa jucatori cu experienta. »
D-nul Cipu Virgil : »Ma ocup de tot ce inseamna infiintarea Asociatiei Sportive si 

obtinerea personalitatii juridice a acesteia »
D-nul Dogaru Vasile: »Va rog sa nu va eschivati si sa faceti tot posibilul pentru 

infiintarea echipei de fotbal,intrucat la nivelul comunei milosesti noi nu avem alte activitati 
cultural-sportive »

D-nul Mingita Vasile este nemultumit pentru ca toate investitiile se realizeza la 
nivel de Milosesti fara ca celelalte doua sate Nicolesti respectiv Tovarasia sa primeasca 
finantare pentru proiecte,motiv pentru care paraseste sedinta

.

Domnul Chitoiu Ion : »Esti un hot primare »
Domnul Chitoiu Ion : »Am bagat apa dar nu sunt multumit.Teava nu este pe langa

gard.Am platit teava in lungime de 6,70 metri dar in curte am 3,20 metri »
D-nul Bostina Alexandru : »Cand se termina sedinta mergem si masuram teava si

daca ai platit in plus vei primi diferenta inapoi »
Domnul Chitoiu Ion : »Mergem »
Domnul Chitoiu Ion : »De ce ne baga tomberoane cu forta ? »
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Pentru ca asa prevede legea ca fiecare gospodarie

sa aiba contract si tomberon »
Domnul Chitoiu Ion : »Sa se inchida platforma de gunoi , si sa fim lasati sa ne 

ducem singuri gunoiul »
Domnul primar Chitoiu Nelu : »De platforma de gunoi raspunde societatea de 

profil si anume SC Selectiv Deseuri SRL »
Domnul Chitoiu Ion : »Unde sunt stivele de tomberoane ?Ati vandut 

tomberoanele.»
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Nu a vandut nimeni niciun tomberon,toate au fost 

date persoanelor care au contract cu societatea de deseuri »
Domnul Chitoiu Ion : »De ce mi-ai pus poprire pe pensie ?»
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Pentru ca nu ai achitat datoriile catre bugetul local»
Domnul Chitoiu Ion : »Tu ai negociat cu Patrianca gradinita si ti-a dat cinci T.I.R.-

uri. »
Domnul primar Chitoiu Nelu : »In primul rand eu nu am T.I.R.-uri si va anunt oficial

ca pentru toatele ofensele nejustificate aduse la peroana mea o sa va dau in judecata»
Domnul Chitoiu Ion : »De ce ai asfaltat doar soseaua unde sta tatal tau ? »
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Consiliul Local a hotarat ce strazi se asfalteaza.»



      D-nul Prușu Vasile:”Soseaua cand o asfaltati?”
   Domnul primar Chitoiu Nelu : »Despre care sosea vorbiti ? »

     D-nul Prușu Vasile:”Milosesti-Doja”
     Domnul primar Chitoiu Nelu : »Sunt déjà bani prinsi in bugetul local pentru 
trim.III.Acum se lucreaza la proiectare »

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                          

      Întocmit ,
                                                                                              Secretar de comună

                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș
Presedinte de sedinta ,
Consilier local Aldea Gigi



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 2111 din 21.06.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  21.06.2018

  

In data de 21.06.2018 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.164 din 15.06.2018. 

Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.2061/15.06.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

 10.Domnul Popa Ion
 11.Domnul Popescu Valentin Nicolae

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

   Se alege   presedinte de sedinta, pentru lunile iunie, iulie si august  2018.
 
D-na Săvulescu Stela îl propune pe domnul  Popescu Valentin Nicolae. 
Nu mai sunt propuneri.
Propunerea doamnei Săvulescu Stela se supune la vot.
Se aprobă cu votul tuturor consilierilor prezenţi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 29.05.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile iunie ,iulie și august 2018
2. Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin 
atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL



3. Rectificarea bugetului local pe anul 2018
4. Aprobarea concesionării unor terenuri, proprietate privată a comunei 

Miloșești, în vederea realizării unui spatiu de depozitare mașini și utilaje 
agricole și a unui saivan de animale

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

1. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- 
CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           D-nul Dogaru Vasile :”Era normal sa fie prezent și directorul de la SC APA 
CANALIZARE MILOȘEȘTI”
           D-na Săvulescu Stela:”L-ați invitat?”
           D-nul Chițoiu Nelu :”Până acum a fost prezent la toate ședințele și nu a fost 
invitat.Ședința este publică și poate participa și neinvitat.”
           D-nul Vlase Gheorghe :”Trebuie rezolvată problema cât mai repede”

  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de 
hotărâre propus.            

Nu mai sunt.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. 
APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL , cu votul a 7 consilieri din cei 
11prezenti.Se abțin următorii :D-nul Mîngîță Vasile,D-na Săvulescu 
Stela,D-nul Mușat Mandache și D-nul Vlase Gheorghe.

2. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Rectificarea bugetului local pe anul 
2018

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 



b) Se adopta  hotararea privind  Rectificarea bugetului local pe anul 
2018, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

3. Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea concesionării unor 
terenuri, proprietate privată a comunei Miloșești, în vederea realizării unui 
spatiu de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale

  Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

c) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea concesionării unor terenuri, 
proprietate privată a comunei Miloșești, în vederea realizării unui spatiu 
de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale, cu 
votul a 10 consilieri din cei 11 prezenti.Se abține D-nul Necula Viorel.

DIVERSE
      

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”De ce nu se fac sedintele la Caminul 
Cultural?”

D-nul primar Chitoiu Nelu : »Pentru ca nu sunt atat de multe persoane participante 
incat sa facem sedintele la Caminul Cultural »

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Această instituție își bate joc de oamenii
care plătesc taxe și impozite”  

 Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Domnul primar are o amendă pe care 
nu a plătit-o nici acum”   

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Am numai șerpi în curte”  
 Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Primăria nu face curățenie pe domeniul

public”   
Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Să-mi plătească ieșirea din spital”

 Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Cer despăgubiri primarului pentru că m-
a încătușat nelegal”  
 Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”A furat schela metalică de la primărie” 

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Trotuarele nu sunt corespunzătoare , 
sunt pentru Nadia Comăneci”  

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Subvenția de la APIA Slobozia a luat-o 
primarul împreună cu comisia lui” 
  Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Are 70 ha de pământ fără acte” 

Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Terenul de fotbal care l-a făcut și a 
consumat banii statului l-a abandonat”



Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești:”Să nu se mai aducă la groapa ecologică
din comună gunoi din cele trei comune Grivița, Reviga,Cocora”   
   
  

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                          
   

   Intocmit ,
                                                                                              Secretar de comună

                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș
Presedinte de sedinta ,
Consilier local Popescu Valentin Nicolae


