
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI 

PROCES – VERBAL   
incheiat in sedinta  ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de  23.05.2012.   

In data de  23.05.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  primarului nr.225 din  16.05 .2012 .

Consilierii locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1193/16.05.2012 . 
La şedinţă au participat  următorii  consilierii în functie :
1.  Aldea Gigi 
2.  Capbun Stefan 
3.  Chitoiu Nelu 
4.  Dogaru Vasile 
5.  Enache Mircea – Marius
6.  Popescu Maria  
7.  Cipu Virgil
8.  Trifu Vasile   
9.  Ilie Iulian .

Sunt  absenti  consilierii locali   Ristea Ana , Stoicescu Ion  si delegatul satesc Dobrin Stefan .
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Zeca Vasile ,
- d-na secretar Jipa Eugenia ,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil ,
- d-na  Copaceanu Viorica – inspector operator rol ,
-     d-l Mihai Banica – director SC Selectiv Deseuri  2010 SRL . 

 Presedinte  de sedinta pentru lunile   aprilie ,mai  si iunie 2012 este domnul consilier Capbun Stefan.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului local Milosesti  din data de 

26.04.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  care au fost prezenti la sedinta .   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :    

 Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 15 / 09.05.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 
2012 .
            2.         Proiectul de hotarare nr. 16 / 09.05.2012 privind  aprobarea  decontării 
cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  ianuarie , februarie si martie 2012 , la şi de la locul de 
muncă a cadrelor  didactice  de la Grupul Scolar  Miloşeşti,  care  nu au domiciliul sau reşedinta 
în localitatea Miloşeşti.
 3.         Proiectul de hotarare nr. 17 / 14.05.2012 privind  instituirea taxei  speciale  de 
salubrizare  in comuna Milosesti .

                                            Initiator – Primar Zeca Vasile .        

Presedintele de sedinta , domnul Capbun Stefan , propune inceperea sedintei cu punctul trei al 
ordinei de zi “ Proiectul de hotarare nr. 17 / 14.05.2012 privind  instituirea taxei  speciale  de 
salubrizare  in comuna Milosesti » , la sedinta fiind prezent  si domnul Mihai Banica , director SC 
Selectiv Deseuri  2010 SRL .
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Propunerea se supune la vot . 
Sunt de acord cu propunerea facuta toti consilierii prezenti . 
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare pentru instituirea taxei speciale 

de salubrizare . 
Comisia buget finante si  comisia juridica si-au prezentat  rapoarte de avizare favorabila  a 

proiectului de hotarare propus , cu precizarea ca comisia juridica propune ca taxa speciala sa se 
perceapa lunar , pentru ca oamenii nu au bani . 

D-l Capbun Stefan :” In proiectul de hotarare initial era  prevazut  termenul pana la care  se 
plateste taxa de salubrizare pentru anul 2012 , respectiv pana la 31 iulie pentru lunile  martie , aprilie , 
mai si iunie  si pana la 30 septembrie pentru lunile  iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie 
si decembrie .  In proiectul actualizat si propus  a ramas tot acest termen . “

D-na secretar :” Da . Trebuie schimbat si termenul . Termenele  pana la care  se plateste taxa de 
salubrizare pentru anul 2012  este de  pana la 31 iulie pentru lunile  iunie si iulie   si pana la 30 
septembrie pentru , august , septembrie , octombrie , noiembrie si decembrie , daca se adopta hotararea 
in luna mai . In hotarare , acestea vor fi termenele . In proiectul de hotarare propus acum nu au fost 
actualizate si termenele . Ne-a scapat acest lucru. ” 

Domnul primar face precizarea ca se impune instituirea taxei speciale pentru salubrizare 
deoarece oamenii refuza sa incheie contracte cu firma colectoare . Se propune o taxa de 3 lei / luna 
pentru o persoana fizica si de 6 lei/ luna  pentru o familie cu doua sau mai multe persoane . Pentru 
persoanele juridice taxa propusa este de 50 lei/ luna .Pentru ca oamenii nu vor sa incheie contracte , 
Adunarea Generala a Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  Salubris  Group 2010  propune 
excluderea  comunei Milosesti  din cadrul  asociatiei , cu consecintele  ce decurg .

D-l Mihai Banica face precizarea ca institutiile publice de pe raza comunei vor plati 100 lei / 
luna , asa cum prevede statutul .

D-l viceprimar Chitoiu Nelu : «  Primariile care au aderat  vor face o sustinere . Acum  trebuie sa 
sustinem  o societate . Societatea  trebuie sa se faca inteleasa  si sa faca contracte . «  

D-l primar : » In caz contrar noi trebuie sa dam 40 milioane  de lei / luna ( vechi)   . » 
D-l Mihai Banica : » Nu este o societate particulara  . Este o asociatie a comunelor .  Ati propus 

si acceptat o societate .  Nu sunt bani pentru ca oamenii  nu vor sa plateasca .Dumneavoastra ati 
infiintat-o , tot dumneavoastra o desfiintati . Se poate desfiinta .Dar cinci ani  trebuie sa functioneze . 
In caz contrar  se dau banii inapoi , 2 000 de euro  plus penalitatile . » 

D-l viceprimar : » Trebuie sa faceti  contracte . Este  atributia  dumneavoastra . 
Domnul Mihai Banica face spune ca nu stie daca  societatea  domnului Chitoiu are contract 

incheiat .
Domnul viceprimar precizeaza ca dumnealui nu are nicio  societate si ca nu-l poate denigra asa .
D-l Mihai Banica : »Eu nu sunt  competent  sa oblig oamenii  sa incheie  un contract . «  
D-l viceprimar : » Daca Primaria vine  si-mi cere mie taxa  , eu dau Primaria in judecata . » 
D-l Dogaru Vasile : » Aceste discutii trebuiau facute  inainte  de a se face  asociatia . Acum este 

tardiv cu ce propuneri veniti . Eu am venit cu o  propunere , ca fiecare persoana juridica  sa plateasca 
cate 50 lei  / luna , si astfel se va acoperii toata suma . Se strang cam 30 si ceva de mii de lei ( vechi ) 
pe luna  si ar fi suficienti . « 

D-l viceprimar : » Agentii economici  sunt cei la care domnul primar  cere sponsorizare .Acestia 
suntem . «  

D-l Dogaru Vasile ; » Toti agentii economici trebuie sa plateasca . » 
D-l Capbun Stefan : » S-a trecut usor peste toate prevederile  cu ADI . Cati agenti economici 

sunt ? «  
Domnul primar : » Cam 50 «  
D-l Dogaru Vasile : » Atunci se strang cam 25 mii lei .Treaba este rezolvata . » 
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D-l Cipu Virgil : » Dar suntem obligati sa facem contract cu aceasta societate ? Se poate incheia 
contract si cu alta  societate . Aldea spunea ca are contract , sau incheie contract cu Vivani. » 

D-l Aldea Gigi spune ca este  greu  ca Vivani sa vina doar pentru cateva contracte .
D-l Dogaru Vasile : » De cate ori am spus  sa luam masuri  sa nu mai depunem  gunoaiele peste 

tot.  Daca peretii acestia  ar avea urechi  ar  sti de cate ori am spus acest lucru . «  
D-l presedinte de sedinta  : » Am tot  discutat . Au trecut trei luni de zile  de atunci  si nu s-a 

facut nimic.  Eu , in numele comisiei , propun  ca taxa sa se ia in doua transe  si nu lunar . Platindu-se 
lunar taxa nu se acopera nici costul chitantierului . Daca  strict , legat de proiectul de hotarare , mai 
aveti   obiectii ? » 

D-l Enache Marius : » Daca nu platesc , cine plateste ? » 
D-l viceprimar : » Primaria . » 
D-l Dogaru Vasile : » Nu este domnul primar aici , ca l-as intreba cate pubele  sunt toate si cate 

sunt date in sat . « 
D-l Mihai Banica : » Va spun eu . Sunt 104 contracte  incheiate  si 104 pubele  date  in sat . Am 

repartizat la Milosesti 1077 pubele  si sunt lipsa 376 pubele . Le-am numarat pe cele ramase in curtea 
Primariei . »

D-l Ilie Iulian : » Cine le-a luat in primire ? » 
D-l  Mihai Banica : » Nu stiu . »
D-l viceprimar : » Eu am luat de la Grivita 1000 de pubele si  am predat procesul – verbal de 

predare primire la contabilitate . Nu le-am luat eu in primire sa raspund de ele . » 
D-na  Copaceanu Viorica : » Sunt agenti economici care nu  au sediul la  noi . Pe acestia ii 

obligam la taxa ? «  
D-l Dogaru Vasile : » Toti cei care au sediul pe raza comunei si cei care inregistreaza venit  sa 

plateasca . Am o propunere . Sa dea Consiliul local o hotarare  ca cine inregistreaza  venituri  pe raza 
comunei sa plateasca taxa . Si cei care au cate un stractor , doua , sa platesca taxa . Noi sa hotaram , 
pentru ca putem sa hotaram orice  » 

D-na secretar : » Nu putem sa hotaram chiar orice .Este prevazut in proiectul de hotarare cine 
trebuie sa plateasca taxa de salubrizare  . Toti cei care realizeaza venituri  si  au o forma de autorizare 
trebuie sa plateasca  taxa . Autorizatia nu se mai elibereaza de catre Primarie . Se elibereaza de  Oficiul 
comertului . Cei care lucreaza cu un tractor , doua , ar trebui sa aiba si  ei o autorizatie . Daca nu au, 
insemna ca lucreaza la negru , nu declara veniturile si nu platesc impozit . « 

D-l Dogaru Vasile : » Sa platesca toti proportional . « 
D-l Capbun Stefan : » Noi am dat idei  si am zis sa urgentam  incheierea contractelor . «  
D-l Enache Marius : » Nici acum nu este tarziu . »
D-l Capbun Stefan : » Nici acum nu este tarziu , sigur.Am zis ca incepem pe strazile principale. » 
D-l primar : » Este mai simpla chestia cu taxa .  Oamenii nu  incheie contracte .Eu am gasit un 

cetatean care  ducea  gunoiul in alta parte decat unde trebuie si  i-am zis cu frumosul ca trebuie sa-l 
duca unde este permis . «  

D-l Capbun Stefan : » Sa completati  lista  cu persoanele juridice  si persoanele fizice autorizate 
si sa dam pubele fiecaruia . Noi nu ne-am opus proiectelor de hotarari propuse . V-am dat idei .  

Dumneavoastra spuneti ca l-ati gasit pe  unul  ca a dus gunoiul  si l-ati rugat frumos  sa nu mai 
duca  gunoiul acolo .Daca  l-ati rugati , nu ati facut nimic . Trebuia amendat . «  

D-l Trifu Vasile : » Nu trebuie iertata nici o  societate care are teren aici , pentru ca  mai mult 
gunoi  face o  societate  cu 1000 de hectare  decat  cel cu  1, 2 tractoare . « 

D-na secretar : » In proiectul de hotarare nu am prevazut taxa de 100 lei / luna pentru institutii. » 
D-l Mihai Banica : » Taxa  este prevazuta in statut . Nu este cazul sa fie trecuta si in hotarare . 

Sunt cateva institutii : Primaria , Scoala , Gradinita . «  
D-l Dogaru Vasile : » Sunt 376 de pubele lipsa .Daca sunt date in sat , la toate familiile , ce 

faceti  cu cele lipsa ? » 
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D-l primar : » Le gasim  . Domnul vice raspunde de ele . » 
D-l viceprimar : «  Eu doar le-am luat . Am semnat pentru  o parte din  ele pentru ca le-am 

adus. »
D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii cu privire la proiectul de 
hotarare propus .

Nu mai sunt intrebari , interventii .
Proiectul de hotarare se supune la  vot .
Sunt pentru  adoptarea proiectului de hotarare  doi consilieri : Cipu Virgil si Capbun Stefan . 

Sunt impotriva  adoptarii proiectului de hotarare sapte consilieri  :  Aldea  Gigi , Chitoiu Nelu , 
Dogaru Vasile ,  Enache Mircea – Marius ,  Popescu  Maria ,  Trifu Vasile , Ilie Iulian .

D-l primar : » Atunci , situatia este clara . Vom fi exclusi . » 
D-l Trifu Vasile : «  Mai intai  rezolvati cu pubelele. «  
D-l Capbun Stefan : » Daca hotararea era adoptata , ce faceati domnule  primar  in continuare ? »
D-l primar : » Nimic. «  
D-l Enache Mircea – Marius : » Sa se dea o hotarare sa se distribuie pubelele. » 
D-na secretar : » Daca hotararea era adoptata , imediat  se distribuiau pubelele  in sat si in 

termenul prevazut  in hotarare se depuneau declaratiile de impunere . »
D-l Capbun Stefan : » Si domnul primar ce a spus ? «  
D-na secretar : » Cred ca nu s-a intele  bine intrebarea . « 
D-na Draghici Geta : » Eu nu inteleg un lucru . Daca ati stiut ca sunt pubele lipsa de ce nu ati 

spus pana acum ?  «  
D-l Dogaru Vasile : » Exact . Dumneavoastra  nu aveti pubele . Daca sunt lipsa 376  de pubele , 

cum impartiti pubelele oamenilor ? »
D-l primar : » Le gasim . Anunt politia . » 
D-l Mihai Banica : » Poate nu mai locuiesc acolo . Sau la Nicolesti , Tovarasia nu se poate intra. 

Taxa trebuia sa fie mai mare decat in contract , ca sa-l determinati  sa vina la societate . »
D-l Capbun Stefan : » E bine cu trei lei . Sa nu fie patru  ca omul sa vina la societate . »
D-l viceprimar : » Cate contracte sunt la Grivita ? »
D-l Mihai Banica : » 500. » 
D-l viceprimar : » De ce  la Milosesti   sunt  doar 100 ? » 
D-l primar : » Si noi am avut 800 la inceput.Dar oamenii s-au retras. » 
D-l viceprimar : » Si autoritatea locala nu s-a implicat ! » 
D-l Dogaru  Vasile : » Cine nu v-a lasat domnule vice ? » 
D-l Mihai Banica : » Singuri am mers   din casa in casa . Eu nu pot sa fac factura pentru fiecare 

om . Eu trebuie sa tai factura cu cineva , cu Primaria . Colilia , care a intrat acum in asociatie , isi 
cumpara pubelele . Ei au adoptat hotararea pentru stabilirea taxei . « 

D-na  Popescu Maria : »Le dam noi pubelele . » 
D-l Mihai Banica : » Nu puteti . »
Proiectul de hotarare propus nu este adoptat din lipsa de cvorum. 
Domnul Mihai Banica se retrage .

2. Se trece la punctul  unu al ordinei de zi : » Proiectul de hotarare nr. 15 / 09.05.2012 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 « .

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus.
Doamna Draghici Geta  prezinta proiectul de hotarare  si face precizarea ca rectificarea bugetului 

local se face cu suma de 1000 ,00 lei , fiind vorba de o hotarare judecatoreasca  care trebuie  achitata 
cadrelor didactice . 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt  intrebari , interventii cu privire la proiectul de 
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hotarare propus . 
Nu mai sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul celor noua consilieri prezenti .
Se trece la punctul doi al ordinei de zi : » Proiectul de hotarare nr. 16 / 09.05.2012 privind 

aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  ianuarie , februarie si martie 
2012 , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Grupul Scolar  Miloşeşti,  care  nu au 
domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti « . 

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus.
D-l Capbun Stefan : » Si pentru luna aprilie ? » 
D-na secretar : » Pentru luna aprilie documentele au fost depuse  dupa ce am initiat si trimis 

comisiilor proiectul de hotarare . Sa completam hotararea si cu luna aprilie . »
Presedintele de sedinta propune completarea proiectului de hotarare si cu decontarea cheltuielilor 

de transport  si pentru  luna aprilie 2012 . 
Toti consilierii  prezenti sunt de acord . 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt  intrebari , interventii cu privire la proiectul de 

hotarare propus . 
Nu mai sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul celor noua consilieri prezenti .
Domnul presedinte de sedinta prezinta cererea  nr .  9/11.05.2012 a preotului  Dumitru Florin  al 

Parohiei Nicolesti , prin care solicita  30 000 lei pentru reparatia  bisericii . 
D-l primar : » Am prezentat cererea Consiliului local pentru ca preotul s-a adresat Consiliului . »
D-na Popescu Maria : » Cati bani am mai dat ? » 
D-l primar : » Cate 100  de milioane de lei ( vechi )  pentru  fiecare biserica . » 
D-l presedinte de sedinta : »  Se poate aloca suma ? » 
D-l primar : » Nu avem bani . » 
D-na contabil Draghici geta : » Nu putem aloca nicio suma . » 
D-l presedinte de sedinta : » Raspunsul  la cerere sa fie  ca bugetul local nu suporta aceste 

cheltuieli  si  nu ca noi consilierii nu vrem sa alocam banii  . « 
Domnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa , pe ordinea de zi nemaifiind trecut si 

punctul «  Diverse « . 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Capbun Stefan 
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