
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile septembrie,octombrie si

noiembrie 2018

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 3220/21.09.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.3219/21.09.2018 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.3248/21.09.2018  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.3242/21.09.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.3254/21.09.2018 ;       

In temeiul 35 alin. 1,  art. 45  alin.(1)  si art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările 
ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol  unic   Domnul consilier local Mîngîță Vasile   se alege  în funcţia de 
preşedinte  de şedinţă  al Consiliului Local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , pentru  lunile  
septembrie,octombrie și noiembrie  2018.

Presedintele de şedinţă  va conduce  şedinţele Consiliului local  şi va semna  
hotărârile adoptate de acesta .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local               

Contrasemnează ,
Secretar

 Nr.31
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 27.09.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 
Având în vedere :

                      - Prevederile Legii nr.2/2018,legea bugetului de stat pe anul 2018;
          - Prevederile O.U.G. nr.78/2018,cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018;

                      - prevederile ,art.19 alin.2, art.49 alin.(4) , din Legea 273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind 
aprobarea bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 3195/ 19.09.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr.3221/21.09.2018 ;
-adresa nr.11351/19.09.2018 A DGRFP PLOIESTI,AJFP IALOMITA;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.3249/21.09.2018; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, 
nr.3243/21.09.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.3255/21.09.2018; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E:      
 

Art.1.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 
6/ 20.02.2018, cu modificările si completările ulterioare, se rectifică dupa cum urmeaza:  

            LA PARTEA DE VENITURI :

Se suplimenteaza :
-capitolul 04 02 01 (cote defalcate din impozitul pe venit), cu suma de 

13.000 lei ;
-capitolul 07 02 01 01 (impozit pe cladiri de la persoane fizice), cu suma de 

5.000 lei ;
 -capitolul 16 02 03 (taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare), cu suma de 4.000 lei ;

-capitolul 42 02 41 (subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii) 
cu suma de 33.000 lei ;
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Se diminueaza :

-capitolul 04 02 04 (sume alocate de cote defalcate din impozitul pe venit), 
cu suma de 1.000 lei ;

LA PARTEA DE CHELTUIELI :

Se suplimenteaza :

- capitolul 51 02 01 03(autoritati executive) titlul 10 (cheltuieli de personal ) 
cu suma de 12.000;

  -capitolul 65 02 03 02 (invatamant primar) titlul 70(cheltuieli de capital),cu 
suma de 40.000 lei;

  -capitolul 66 02 08 00 (servicii de sanitate publica) titlul 10(cheltuieli de 
personal),cu suma de 33.000 lei;

-capitolul 67020307(camine culturale) titlul 20 (cheltuieli pentru bunuri si 
servicii),cu suma de 2.000 lei;

  -capitolul 67 02 05 01 (sport) titlul 20(cheltuieli pentru bunuri si servicii),cu 
suma de 5.000 lei;

-capitolul 70 02 06 00 ( iluminat public) ) titlul 20(cheltuieli pentru bunuri si 
servicii),cu suma de 2.000 lei;

Se diminueaza :

-capitolul 67020307(camine culturale) titlul 70 (cheltuieli de capital),cu suma 
de 40.000 lei;

Dupa modificare bugetul local va avea la partea de  venituri suma de 
20.839.500 lei si la cheltuieli in suma de 21.228.500 lei, cu un deficit de 389.000  
lei,la sectiunea de dezvoltare , care se  acopera din excedentul anului 2017.
             Sectiunea de functionare, la venituri in suma de 2.773.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.773.000  lei.
              Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 18.066.500 lei si la 
cheltuieli in suma de 18.455.500  lei, cu un deficit de 389.000  lei , care se  acopera 
din excedentul anului 2017 , conform anexei 1 .
             
              Se modifica Lista de investitii ,conform  anexei 2.

  Art.2 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri.                                                  

               
               

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local               

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                         

 Nr.32 
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 27.09.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii

:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016  privind  etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice ;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si 

completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

precum si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind aprobarea 
bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 3223/21.09.2018 ;
- referatul  de specialitate , nr.3222/21.09.2018 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.3250/21.09.2018  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.3244/21.09.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.3256/21.09.2018 ;       

In temeiul 35 alin. 1,art. 45  alin.(1)  si art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba documentatia tehnico – economica -  studiul de fezabilitate al 
proiectului “FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I  
ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“ si principalii indicatori tehnico-economici
ai investitiei   - conform ANEXEI I la prezenta hotarare ;
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Art.2. – Se aproba necesitatea ,oportunitatea investitiei privind proiectul FORAJE 
PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I  ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, 
JUDEȚUL IALOMIȚA“ pentru comuna MILOSESTI 

Art.3. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei MILOSESTI  d-L CHIȚOIU NELU. 

Art.4 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local               

Contrasemnează ,
Secretar

 Nr.33
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 27.09.2018



ANEXA 1 – la HCL NR.33/27.09.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

1. Valoarea totala a investitiei:   258.137,03 lei  (inclusiv TVA) 
       din care constructii-montaj    203.105,60  lei (inclusiv TVA)

2.  Capacitati:
                       2 foraj 80 ml – Milosesti 
                       1 foraj 80 ml – Nicolesti 

3. Durata de realizare a investitiei : 18  luni

  Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local Mîngîță Vasile                 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 

Planului Urbanistic General  al comunei  Milosesti  

Consiliul local al comunei Milosesti ,judetul Ialomita 
Avand in vedere :
-     prevederile  art. 46  alin.(1) , (1 ^ 4) , (1^ 5)  din Legea nr. 350/2001 privind  

amenajarea teritoriului si urbanism , cu modificarile si completarile ulterioare ;

Examinand :
-   expunerea de motive a  Primarului comunei  Milosesti  , nr. 3227/21.09.2018 ;
-  referatul  tehnicianului  cu probleme de urbanism  , nr.3226/21.09.2018  ;
-   raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 
finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.3252/21.09.2018  ;
-  raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 

culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.3246/21.09.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.3258/21.09.2018 ;       

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , alin. (5), lit. c), art. 45, alin.(2), lit . e ) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata  in anul 2007 , cu modificarile si 
completarile ulterioare

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba prelungirea  termenului  de valabilitate a Planului  Urbanistic 
General al comunei  Milosesti , judetul Ialomita , aprobat prin Hotararea Consiliului  Local 
Milosesti  nr. 22/05.09.2002 ,prelungit prin H.C.L nr.31/23.11.2012,modificată prin H.C.L 
nr.21/06.05.2016 pentru o  perioada  de 4 ani de la  data  expirarii acestuia .   

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la  indeplinire de Primarul localitatii  Milosesti si 
aparatul sau de specialitate  .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local               

Contrasemnează ,
Secretar

 Nr.34
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 27.09.2018
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JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 3329 din 27.09.2018

 PROCES – VERBAL   
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  27.09.2018

  

În data de 27.09.2018 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,județul Ialomița,convocată prin Dispoziția Primarului nr.231 din 21.09.2018. 

Consilierii  locali au fost invitați la ședintă prin adresa nr.3232/21.09.2018.

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
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești
- Ciobotaru Ana - cetățean al comunei Miloșești

Se alege presedinte de sedinta, pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 
2018.

 
D-na Săvulescu Stela îl propune pe domnul  Mîngîță Vasile. 
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 de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 06.08.2018.

Procesul verbal se aprobă cu votul a 10 consilieri din cei 11 consilieri prezenţi  la 
sedinta ordinara.   

Se abține doamna consilier Săvulescu Stela.



Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile septembrie,octombrie și 
noiembrie 2018

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2018

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA 
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“

4. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA II ÎN COMUNA 
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“

5.    Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
al comunei  Milosesti  

6. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum comunal DC 51 comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            7. Diverse.

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

Domnul  consilier  Mîngîță  Vasile : »Stimați  colegi  vreau  să  va  aduc  la
cunoștință că în ședința din data de 26.09.2018 a B.P.L Miloșești mi-a fost ridicat
sprijinul politic,drept urmare există posibilitatea să nu îmi pot duce la bun sfârșit
mandatul de președinte de ședință »

1. Se trece la punctul doi 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.            
           D-na Săvulescu Stela:”La capitolul cheltuieli , la diminuarea bugetului local la 
căminul cultural nu am fost informați că a existat un proiect pentru modernizarea căminului”
           D-nul Chițoiu Nelu :”Am discutat la C.N.I pentru proiectul cu privire la modernizarea 
căminului și momentan nu sunt fonduri pentru susținerea finanțării.”
           D-nul Cipu Virgil : ”Mă simt obligat să vă aduc la cunoștință că banii sunt necesari 
pentru achiziționarea unei centrale termice pentru că cea veche nu are puterea să 
încălzească toată școala.”

  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  Rectificarea bugetului local pe anul 2018 , cu
votul a 10 consilieri din cei 11prezenti.Se abține D-nul consilier  Cipu Virgil.

2. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii :FORAJE PENTRU SISTEME 
ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN 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.            
           Nu sunt.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

b) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii :FORAJE PENTRU 
SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA 
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“, cu votul a 11 consilieri din cei 11 
prezenti.

3. Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii :FORAJE PENTRU SISTEME 
ALIMENTARE CU APA- ETAPA II ÎN 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.            

           D-na Săvulescu Stela:”Nu sunt de acord cu sumele.Sunt exagerat de mari față
de cele menționate la Etapa I.Drept urmare propun respingerea proiectului de 
hotărâre.”
           D-na Săvulescu Stela:”Propun efectuarea unui audit la serviciul de apă”

D-na Săvulescu Stela:”La recepție dacă apa nu este potabilă să nu se 
efectueze plata.”

D-l Vlase Gheorghe:”Toți cei care lucrează la stat nu sunt capabili”

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. 



c) Se respinge proiectul de hotărâre privind  Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii :FORAJE PENTRU SISTEME 
ALIMENTARE CU APA- ETAPA II ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, JUDEȚUL 
IALOMIȚA“, cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti drept urmare nu se 
poate adopta o hotărâre în acest sens. 

4. Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General  al comunei  Milosesti  

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

hotărâre propus.            
           Nu sunt.

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

d) Se adopta  hotararea privind  Aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General  al comunei  Milosesti  , 
cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

5. Se trece la punctul șase al ordinii de zi: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 51 
comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

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

hotărâre propus.            

           D-na Săvulescu Stela:”De ce se cheamă modernizare?”
           D-na Săvulescu Stela:”De ce este făcut pe 4 ani și nu pe 2 ani?”

D-na Săvulescu Stela:”Se discutase într-o altă ședință că o să ne încadrăm în
3.000.000 lei”

D-na Săvulescu Stela:”1 km de asphalt costă 1 miliard din cunoștințele mele 
nu 5 miliarde cât este în proiectul de hotărâre.”

D-na Săvulescu Stela:”22 miliarde pentru 5 km este foarte mult.”
D-na Săvulescu Stela:”Propun respingerea proiectului și să facem de banii pe

care îi avem adică 3.000.000 lei”
D-l Vlase Gheorghe:”Vrem să vedem și noi proiectul”
D-na Săvulescu Stela:”Ați făcut proiectul fără să ne consultați.”
D-na Săvulescu Stela:”De cine este făcut proiectul?”
D-l Mangiurea Titi:”De S.C. Procivil S.R.L.”
D-l Primar Chitoiu Nelu:”Vreau să vă informez că banii fiind prinși la investiții 

obligatoriu trebuie făcut proiect.”
D-l Vlase Gheorghe:”De aici se fură banii,de la investiții.În toată România se 

fură banii de la investiții nu numai la Miloșești”
D-l Dogaru Vasile:”Cu 3.000.000 lei facem drumul până la Doja perfect.”

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. 

e) Se respinge proiectul de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal 
DC 51 comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, cu votul a 11 consilieri din cei 
11 prezenti,cu amendamentul să se refacă proiectul de hotărâre cât mai 
repede posibil cu banii care sunt disponibili adică 250.000 lei, drept urmare 
nu se poate adopta o hotărâre în acest sens. 

DIVERSE

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

Referitor la cererea inregistrata la Primaria Milosesti sub numarul 3023 din 
04.09.2018 transmisă de către domnul Cipu Virgil director al Școalii Gimnaziale Miloșești 
prin care solicita delegarea a doi membri ai Consiliului Local care să facă parte din 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Miloșești.
D-l Vlase Gheorghe o propune pe D-na Săvulescu Stela.
D-na Săvulescu Stela îl propune pe Dl.Dogaru Vasile.
Cele două propuneri sunt supuse la vot.
Se votează cu votul tuturor consilierilor prezenți.

Referitor la cererea inregistrata la Primaria Milosesti sub numarul 7 din 
08.08.2018 depusa de catre doamna Golea Emilia Elena și cererea nr.8 din 21.08.2018 
depusă de către domnul Ilinca Giani Vasile  prin care solicita închirierea unui apartament în
blocul de locuințe aflat în administrarea primăriei comunei Miloșești , consiliul local este de 
acord și a hotărât să li se pună în vedere celor doi să se prezinte la sediul primăriei în 
vederea întocmirii documentație necesare închirierii.

      
Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Sunt angajați la primărie doi 

asistenți medicali comunitari.Domnul Primar semnează pontajul la D.S.P deși aceștia nu 
vin la muncă ”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Să meargă pe teren să monitorizeze
starea de sănătate a locuitorilor”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”D-na doctor Bălîngă consult oamenii
pe bătătură.Faceți un spațiu pentru dispensar.Dispensarul actual nu are grup sanitar ”

D-nul primar Chitoiu Nelu : »D-na doctor Bălîngă nu are autorizație de funcționare 
pentru comuna Miloșești.Referitor la spatiul pentru dispensar vă anunț ca déjà sa semnat 
contractul de finanțare pentru modernizare și dotare cabinet medical »

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Gunoaiele de la toate comunele se 
colectează la noi în comună.Serviciul se plătește deși nu funcționează ”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Avem Asociatia Crescatorilor de 
Animale dar Marius a luat utilaje și le folosește pentru el în loc sa le folosească toți membrii
”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Buldo din curtea primăriei al cui 
este? ”



Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”La compartimentul contabilitate nu 
era necesar angajarea a doi contabili.D-na contabil Drăghici Geta ține contabilitatea școlilor
Miloșești și Reviga dar nu semnează pentru ele.La primărie doi contabili nu se impun.În 
situația în care nu avem unități subordonate nu văd ce fac doi contabili.”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Asistenții medicali comunitari 
primesc foarte mulți bani și nu fac nimic.Sun cazuri Gavriloiu de la Nicolești unde asistenții 
comunitari nu s-au dus niciodată acolo. ”

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Se plătește încă un serviciu Apa.De 
unde se fac plățile la personalul angajat și a facturilor.”

D-nul primar Chitoiu Nelu : »În privința asistenților comunitari în fiecare Luni trimit 
raportările la D.S.P.În privința Buldoexcavatorului din curtea primariei el aparține S.C 
Selectiv Deșeuri S.R.L.Cu privire la compartimentul contabilitate cei doi contabili de acum 
fac ce făceau trei contabili în 2009»

D-nul Vlase Gheorghe : »Să ne prezinte și nouă raportul de activitate referentul de 
pe mediu »

D-nul primar Chitoiu Nelu : »La noi se dă foc la gunoi numai de sărbători și se 
întâmplă să stăm până dimineață să stingem focul »

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”La următoarea ședință să prezinte 
raportul de activitae asistentii medicali comunitari si S.C. Selectiv Deseuri S.R.L să 
demonstreze pe ce se cheltuie cei 4.000 lei”

D-nul Cipu Virgil : »În privința copiilor care au fost la medicul de familie EU i-am 
trimis la medic pentru a li se elibera adeverinte. »

Ciobotaru Ana – cetățean al comunei Miloșești:”Cine ține contabilitatea la școală?”
D-nul Cipu Virgil : »Spătărelu Desdemona.Din suma de 2000 lei vă informez că 600 

lei costă softul »
D-nul Vlase Gheorghe : »Cei de la 416 nu sunt controlați deloc.Sunt mizerii în toată 

comuna si trebuie cei de la 416 să facă curățenie.Trimite-ți-l pe omul de la mediu să-i 
supravegheze.»

D-nul Mangiurea Titi : »Îmi asum această problemă dar în cel mai scurt timp o să se 
rezolve.O să avem și o acțiune mai amplă pentru strângerea gunoaielor în toată comuna.»

D-nul Vlase Gheorghe : »Hai să băgăm două mașini de piatră la Nicolești și 
Tovărășia.Toate carierele au mașini de mare tonaj.»

D-nul Vlase Gheorghe : »Propun rectificarea bugetului prin mutarea banilor de la 
investiții. »

D-nul primar Chitoiu Nelu : »Toți banii care sunt prinși la investiții pot fi cheltuiți doar 
cu realizarea unui proiect.»

D-na Săvulescu Stela : »Se poate face rectificare dar nu se vrea. »

  
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

                                                                                  
Președinte de ședință ,
Consilier local 



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 3327/ 27.09.2018

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 27.09.2018

În data de 27.09.2018 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,județul Ialomița,convocată prin Dispoziția Primarului nr.231 din 21.09.2018. 
Consilierii  locali au fost invitați la ședintă prin adresa nr.3232/21.09.2018.

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
11.Domnul Cipu Virgil

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

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești
- Ciobotaru Ana - cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  septembrie,octombrie si noiembrie 2018,este 
domnul consilier Mîngîță Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 06.08.2018.

Procesul verbal se aprobă de către toţi consilierii prezenţi  la ședinta ordinară.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile septembrie,octombrie și 
noiembrie 2018

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2018

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA 
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“



4. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA II ÎN COMUNA 
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“

5.    Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
al comunei  Milosesti  

6. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum comunal DC 51 comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            7. Diverse.

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

Se adoptă  următoarele hotărâri ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 31 din 27.09.2018  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru 
lunile septembrie,octombrie și noiembrie 2018

2. HCL nr.32 din 27.09.2018  privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018

3. HCL nr.33 din 27.09.2018  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii :FORAJE PENTRU SISTEME 
ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, JUDEȚUL 
IALOMIȚA

4. HCL nr34 din 27.09.2018  privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General  al comunei  Milosesti  

   Secretar ,


