
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES – VERBAL    
incheiat in sedinta  ordinara  a  Consiliului local Miloşeşti din data de  01.10.2012 

In data de  01.10.2012  a avut loc sedinta  ordinara a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 68/24. 09 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2138 / 24.09.2012 .
La şedinţă  participa  următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dobrin Ştefan                        
4.      Dumitraşcu Mihai                  
5.      Enache Mircea –Marius       
6.    Mangiurea Titi     
7.      Popescu Valentin 
8.      Ristea Ana 
9.      Savulescu Stela                  

Sunt absenti urmatorii consilieri  : Stoicescu  Mihai , Stoicescu Ion.                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na  Draghici  Geta  – inspector contabil ,
- d-l Ionel Apostu – Director Divizia Silozuri Regiunea S-V ( SC PRUTUL SA) ,
- d-l  Nistor  Ionut   - Sef asociatie agricola Tovarasia ,
- d-l Baba Ion – Dirigintele Oficiului postal Milosesti . 
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012.
D-na Savulescu Stela il propune pe domnul Mangiurea Titi .
Nu mai sunt propuneri . 
Propunerea se supune la vot   si se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din data de 

13.09.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă ordinea de zi propusa :      
Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :   
1.Proiectul de hotarare nr. 30/21.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012.
2. Proiectul de hotarare nr. 24 / 20.08.2012 pentru completarea Hotararii Consiliului 

local Milosesti nr. 2/ 25.02.2010 privind atribuirea de denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , 
judeţul Ialomiţa .

3. Proiectul de hotarare nr. 29 / 20.09.2012 privind reconstituirea comisiei  speciale 
pentru  intocmirea inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul public al comunei 
Milosesti .

Iniţiator  - primar  Chitoiu Nelu  .
 II. Diverse . 

1.



  Ordinea  de zi  propusă  se supune la vot .
  Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
 Se trece la punctul doi al  ordinii de zi : » Completarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 

2/ 25.02.2010 privind atribuirea de denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , judeţul Ialomiţa “.
Domnul primar prezintă motivele initierii proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate  si-au prezentat  rapoartele de avizare favorabila a proiectului de 

hotarare propus.
D-l primar  face  precizarea ca pentru strazile propuse  a primi denumire s-a stabilit si 

corespondentul  ei dupa planurile topografice. Pentru investitiile  viitoare , proiectantul cere aceasta 
corelatie .

D-na secretar : »  In domeniul public al comunei strazile nu au denumire , au prevazut doar 
numarul cadastral , deoarece hotararea a fost adoptata inainte de a se stabili nomenclatorul stradal . 
Pentru asfaltarea strazii Primaverii proiectantul vrea modificarea domeniului public  cu denumirea 
strazii din nomenclator si nu doar  numarul cadastral . Prin hotararea ce o veti adopta trebuie sa 
stabilim denumirile strazilor care nu au primit denumire. Noi lucram la proiectul de hotarare pentru 
actualizarea domeniului public al comunei  in care vom trece strazile cu denumirea  actuala si 
corespondentul cadastral al fiecareia . «  

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii, intrebari.
Nu sunt interventii.
Se supune la vot proiectul de hotarare propus.
Se adopta hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la punctul  trei al ordinii de zi : » Reconstituirea comisiei  speciale  pentru  intocmirea 

inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul public al comunei Milosesti  « .
Domnul primar prezintă motivele initierii proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate  si-au prezentat  rapoartele de avizare favorabila a proiectului de 

hotarare propus.
D-l primar  face  precizarea  ca presedintele comisiei speciale este primarul localitatii . Fiind 

ales un nou primar este necesara  modificarea  comisiei .
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii, intrebari.
Nu sunt interventii.
Se supune la vot proiectul de hotarare propus.
Se adopta hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la punctul II – Diverse . 
Domnul primar prezinta  consilierilor pe  domnii Ionel Apostu – Director Divizia Silozuri 

Regiunea S-V ( SC PRUTUL SA)  si Nistor Ionel – Sef asociatie agricola Tovarasia( SC GERIPROD 
SRL) , prezenti la sedinta , facand precizarea ca  vor sa cumpere terenurilor concesionate lor de catre 
Consiliul local Milosesti , terenuri care fac parte din domeniul privat.  Terenurile au fost evaluate, iar 
reprezentantii societatilor comerciale  au fost invitati la sedinta  pentru a se purta o discutie , o 
negociere .

D-na Savulescu Stela :” Cine  a facut raportul ? “ 
D-l primar :” Avem doua rapoarte . Unul este facut de un un evaluator  angajat de noi , altul 

este facut de un alt evaluator , angajat de SC PRUTUL . Preturile difera .  In evaluarea facuta de  noi 
pretul este de  2,50 euro/mp, sau 11,04 lei /mp iar in celalalt raport pretul este de 2,1 lei /mp.”

D-na Savulescu  Stela :” Valoarea ar fi cam de 350 milioane lei vechi . Corespunde terenul ?
D-l primar :” Da.”
D-l Ionel Apostu  face precizarea ca  SC Prutul nu a cumparat teren doar in Ialomita ci si in 

Olt, 
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Braila  , Teleorman . Unii au vandut terenul direct . Altii au spus ca s-au saturat sa  vanda terenul  si sa 
nu se construiasca  nimic pe el. Au venit sa creeze competitie  pe piata si au redus  costul cu logistica 
transportului. Au realizat investitia , mai au putin , retusuri.Au cumparat in Marculesti cu 1,7 lei /mp , 
in Teleorman  cu 1,1 lei /mp.

D-na Savulescu Stela : ” Dupa ce il cumparati de la noi  puteti sa-l vindeti !”
D-l Ionel Apostu :”Nu pot sa-i schimb destinatia .”
D-l Enache Marius :” Pretul maxim la Prutul? ”
D-l  primar :” Nu  se face diferenta  intre terenuri . Si pentru Prutul si pentru Geriprod pretul 

este acelasi .”
D-l Cipu Virgil : “ Printr-o hotarare ulterioare vom stabili pretul . “
D-l primar :” Da. Nu cred ca si-ar permite cineva  sa plateasca  pretul stabilit stabilit de 

evaluatorul  angajat de noi . De cate ori am inchiriat  ceva am privit  investitorii ca pe o masina  de 
facut bani .  Mie mi se pare pretul exagerat de mare .  La Brutarie . Daca  ne-ar fi dat noua asigurarea 
nu cred ca  am fi putut  repara cladirea .”

D-na Savulescu Stela :” Nu cred ca putea sa ne dea asigurarea  sa o reparam noi .Cladirea 
trebuie predata in stadiul in care a fost preluata .” 

D-na secretar : » Investitorii ar trebui atrasi . Noi nu le-am putut oferi decat teren . Iar pretul 
este foarte mare . Daca nu  venea si concesiona terenul acesta ? Ramanea acolo  si nu castigam nimic 
pe el. »

D-l Ionel Apostu : » Unii pun capital numai  pe cladiri , altii  pe investitii . Orice cost  facut de 
mine  va determina o alta  modificare   de pret  ca eu sa-mi amortizez  investitia . 

Cand am venit la  Primarie  m-am interesat  daca exista potential agricol . Eu m-am asezat 
langa producator. “

D-l Aldea Gigi :” Care  este oferta dumneavoastra ?” 
D-l Ionel Apostu :” 0,2 euro  /mp. Cam  350 de milioane de lei  vechi .
D-l primar :” Doamna contabil , este diferenta intre terenuri ?” 
D-na Draghici  Geta :” Consiliul local stabileste pretul pe baza  unor evaluari. Indiferent ca 

terenul este cumparat de o persoana  juridica sau o persoana fizica  , va fi acelasi pret  .”
D-l viceprimar :” O valoare ?” 
D-na Draghici Geta :” 2 ,5 euro . Asa este inregistrata  evaluarea in contabilitate .”
D-l Ionel Apostu face precizarea ca o evaluare este o evaluare  orientativa , o evaluare de piata. 

Crede ca pretul  ar trebui  diferentiat  in functie de natura investitiei  ce urmeaza a se  face pe acel 
teren .  Pentru un bloc cu  n  etaje  pretul va fi mai mare , iar suprafata  necesara mai mica .  La alte 
primarii s-a numit o comisie  pentru negociere  si apoi rezultatele s-au  prezentat in sedinta .

D-na secretar crede ca aceste discutii  se poarta in principiu . Hotararea de vanzare se va lua 
alta data , vor fi parcursi toti pasii.Acum se poarta doar discutii sa se vada care ar fi cererea si oferta. 

D-l Cipu Virgil :” Sa stabilim pretul acum ?” 
D-l Enache  Marius :” Mie mi se pare un pret  bun 0,5 euro , dar sa fie putin  mai mare .”
D-l Cipu Virgil :” Pana la cat  puteti merge ? “
D-l Ionel Apostu :” pana la 0,6 euro.” 
D-l Enache Marius :” Ar fi cam 3 lei /mp .” 
D-l primar :” Sa accepte si ce vrem  noi .” 
D-na Ristea Ana :” Asta am vrut sa spun si eu . Sa ne spunem si noi cuvantul . Mereu am facut 

numai cum au zis altii. Sa fie 0,7 euro /mp.”
D-l Aldea Gigi :” Dumneavoastra mereu  ati fost impotriva.”
D-na Draghici Geta :”  Investitorii or sa plece in conditiile astea. “
Consilierii locali propun pretul de  3 lei / mp.

3.



D-l viceprimar :” Pretul de 3 lei / mp v-ar  convenii ?”
D-l Apostu este de acord  si face precizarea ca  de la cei de la care a cumparat ieftin  a 

cumparat intai terenul si apoi  a construit  si de cei de la care a cumparat  scump , intai a construit si 
apoi a cumparat terenul .

D-l Apostu :”  Termenul de plata  ar trebui sa fie  in doua rate. Nu capitatul ci eficienta 
capitalului conteaza . Cu investitia de aici eu nu am facut planul pentru un an secetos , am facut planul 
sa iau  10  mii de tone de cereale . Faptul ca am venit in zona si am  facut   investitia  , am  realizat o 
treaba buna .”

D- Enache Marius :” Si locuri de munca pentru oamenii nostri.”
D-l Apostu:” Doar nu o sa vin cu  oamenii din Galati .”
D-l Cipu Virgil :” D-l Nistor ?”
D-l Nistor :” Sunt de acord.” 
D-l primar :” Urmeaza ca pana la sfarsitul lunii , cam in termen de o luna , sa venim cu un 

proiect de hotarare. “
D-l Ion Baba  solicita consilierilor locali , daca este posibil , ca Oficiul postal Milosesti  sa fie 

mutat in alta locatie , deoarece acolo unde functioneaza acum  locul este izolat , le ploua prin tavan si 
exista posibilitatea ca oficiul sa fie atacat de hoti .  Daca se desfiinteaza  ghiseul  si se da de Grivita , 
postasul se va duce odata la pensionar acasa . Daca nu-l gaseste , nu se mai duce a doua oara . El 
( pensionarul )  trebuie sa se duca la Grivita  sa-si ia banii.In locatia actuala nu se mai poate .

D-l primar :” Sa gasim un spatiu  si sa-l scoatem la licitatie  pentru o anumita activitate. Eu 
cred ca nu vine Posta de la Grivita sa-l liciteze .” 

D-na secretar :”  Anul trecut  am adoptat o hotarare si am stabilit darea in folosinta gratuita a 
unui birou  din Primarie  Oficiului postal Milosesti . Hotararea a fost declareata ilegala pentru ca Posta 
Romana nu mai este regie  autonoma ci societate comerciala .”

D-Ion Baba :” Dar vrem sa platim chirie .” 
D-l primar :” Ar fi  chioscul lui Cilibeanu ,de la Ciulei . “
D-na secretar :” Depinde cum il are . Daca l-a cumparat  sau inchiriat . Daca exista autorizatie 

pentru construirea lui pe domeniul public. Bine , trebuie sa  tinem seama  ca a fost construit  pana in 
1990 si parcul nu era domeniu public . Chioscul a fost construit de fostul CAP.”

D-l primar :” Nu au autorizatie . Dupa ce s-a desfiintat CAP-ul , a fost dat Asociatiei  agricole 
Legumil. Legumil -ul a vandut chioscul lui Cilibeanu . Dar  Cilibeanu nu mai functioneaza aici. “ 

D-na secretar :” Daca nu a fost vandut lui Cilibeanu sa ni-l dea noua . Il trecem in domeniul 
public.  Brutaria a fost data de comisia de lichidare  unei asociatii agricole . Aceasta , dupa cativa ani , 
ne-a predat-o noua . “

D-l Baba Ion :” Varianta este sa mai vorbim peste o luna .”
D- l primar :” Eu saptamana  aceasta  o sa vorbesc  cu Cilibeanu  si cu Ciulei.”
D-l Baba Ion :” Adresele noastre catre Legumil  au venit  ca nu mai functioneaza.”
D-na secretar :” Eu as intreba  de ce Posta Romana nu a amenajat spatiul  unde functionati . De 

ce nu a reparat  acoperisul , nu a zugravit ? Nu are bani ?” 
D-l Baba Ion :” Nu are bani doamna !” 
D-na Savulescu Stela :” Daca nu gasiti , va inchiriez eu spatiul de la farmacia veterinara .” 
D-na secretar :” Păi o alta intrebare a mea era de ce nu cauta un spatiu la un alt proprietar . De 

ce doar primaria trebuie sa le asigure spatiul !”
D-l Nicu Rădănea :” Cum este chestia cu  demolarea ?” 
D-l primar :” Au fost trimise adrese  in tot satul .”
D- l Radanea :” Numai la mine a fost trimisa  adresa .” 
D-l Cipu Virgil :” Vrei sa spui ca nu a fost trimisa adresa la Stefan ? “
D-l primar :” A fost omis . O sa le trimitem la toti.” 
D-l Radanea :” Eu stiu ca exista o lege care ne da voie sa facem  terasa pe trotuar daca nu se 
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impiedica accesul pietonal .”
D-na secretar :” Pentru ce ai facut tu acolo ai vreo autorizatie ?” 
D-l Enache Marius :” Dar este o constructie provizorie. “ 
D-na secretar :” Trebuie sa aiba autorizatie .” 
Domnul viceprimar crede ca domnul Radanea a vorbit  cu cineva de la primarie inainte de a 

amenaja teresa . 
Domnii consilieri propun domnului Radanea sa  strice imprejmuirea  facuta  pe domeniul 

public , sa ia gardul .
Domnul Radanea este de acord. 
D-l viceprimar :” Pana pe data de 10 octombrie  trebuie sa definitivam domeniul public.”
D-l primar :” Vrem sa accesam  vreo 43 – 44 mii de euro. Daca  nu va fi eligibil proiectul , 

proiectantul nu ne cere niciun  leu . Proiectantul solicita  noi elemente cu privire la strazi , elemente 
care sa se regaseasca  in domeniul public : denumirea actuala a strazii , lungime , latime .  Banii sunt 
putini .  Nu am platit  carburantul . Oricand ne pot bloca conturile .”

D-na Savulescu Stela  :” Ce mai e de plata ? Gunoiul , carburantul ?” 
D-l primar :” Pentru gunoi nu  este o problema . Noi cu 800  de milioame de  lei luam o vola  si 

faceam toata treaba .” 
D-na Ristea Ana :” Mereu am zis asa .” 
D-l Cipu Virgil :” Putem veni cu un ajutor  la brutarie ?” 
D-l primar :” Din ce am discuat  eu cu nea George , a refuzat prima oferta  de asigurare, pentru 

ca era prea mica . Doar bransarea sa o facem noi , pentru ca el este chirias .Am zis sa  mergem si noi 
cu un aport . Dar acum nu avem . Am fost la Selectiv Deseuri si doar noi si Traianu nu am platit 
cotizatia .  Cei de la Selectiv au vorbit sa ne excuda. Am discutat si eu cu doamna contabil  , sa vedem 
ce facem , sa platim .  De maine mergem in sat sa le explicam oamenilor si sa le dam si tomberoane. 
Firma este si delasatoare . Acum vrea sa le platim noi si ei sa nu mai faca contracte. “

D-l Cipu Virgil :” In bugetul de la anul poate prevedem niste bani sa ajutam  brutaria .” 
D-l primar :” Daca sunteti de acord sa platim noi  bransarea si o parte din instalatia electrica 

aferenta tabloului .”
Toti consilierii locali sunt de acord  . 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care , am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte  de  sedinta ,
Mangiurea Titi 
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