
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES -VERBAL    
incheiat in sedinta ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de  23.11.2012 

In data de  23.11.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  judetul Ialomita  , 
convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 115/16.11 .2012 , modificata prin  Dispozitia nr. 122/21.11.2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2593/16.11.2012 .
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 
10.    Stoicescu Mihai    

Este  absent  consilierul  Stoicescu Ion.                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil ,
- Dinu Simona – locuitor al comunei . 
Presedinte de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012  este domnul  consilier  Mangiurea 

Titi , ales prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 18 / 01.10.2012.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din data de  24.11 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al comunei  Miloşeşti  , 

judeţul Ialomiţa – Proiect de hotărâre  nr. 31/24.09.2012 iniţiat de Primar Chiţoiu Nelu .
2. Stabilirea  impozitelor şi  taxelor locale pentru  anul 2013 – Proiect de hotărâre nr. 36/ 23.10.2012 

iniţiat de Primar Chiţoiu Nelu .
3. Aprobarea decontării  cheltuielilor de transport  pentru lunile septembrie si octombrie 2012, la şi  de la 

locul de muncă  a cadrelor didactice de la Şcoala Profesională  Miloşeşti , care nu au domiciliul  sau 
reşedinţa în localitatea Miloşeşti- Proiect de hotărâre  nr. 37/08.11.2012 iniţiat de Primar Chiţoiu 
Nelu .

4. Diverse .   
Domnul primar propune completarea proiectului ordinii de zi cu  inca doua puncte  urgente:

1.

1. Rectificarea bugetului  local pe anul 2012 , initiat de domnul primar 
      2.   Aprobarea  prelungirii termenului de valabilitate a  Planului Urbanistic General  al comunei 

Milosesti  , initiat de domnul primar  .



            Consilierii locali prezenti sunt de acord in unanimitate cu completarea proiectului ordinii de zi  cu cele doua 
puncte.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Doamna Dinu Simona ar vrea sa  expuna consilierilor locali problema pentru care a venit la sedinta .
Consilierii prezenti sunt de acord sa o asculte pe doamna Dinu Simona si apoi sa treaca la ordinea de zi propusa .
D-na Dinu Simona :” In satul nostru as vrea sa demaram un proiect pentru copii  de 2-3 ore pe zi pentru activitati 

recreative : dans, desen , muzica, etc. Am vorbit cu doamna bibliotecar  si poate sa-mi puna la dispozitie spatiul 
depozitului Bibliotecii , care poate fi folosit .  Am nevoie de acordul primariei, nefiind cadru didactic si  ajutor  pentru 
mici retusuri . De luni o sa merg prin Scoala  si o sa spun copiilor despre aceasta activitate . “

D-na Savulescu Stela :” Si cum vrei sa faci aceasta activitate ? Benevol ? “
D-na Dinu Simona :” Da.” 
D-l Enache  Marius :” Si daca isi sparge un copil capul in timpul activitatii,cine raspunde?”
D-na secretar :” Problema  trebuie studiata .Nu se poate da acordul fara sa vedem in ce circumstante se poate 

desfasura o astfel de activitate . “
D-l Enache Marius :” Ati vazut la Gradinita , unde este personal calificat , tot se mai intampla mici accidente .” 
D-l Cipu Virgil :” Ideea este buna . Se poate face  o echipa de dansuri , cu acordul parintilor .” 
D-na Dinu Simona :”  Da. Cu acordul parintilor .Voi incheia contracte cu parintii .”
D-l primar :” Doamna Meri  sa faca un contract de colaborare . Cine da acordul isi asuma si respunderea .” 
D-l Enache Marius :” Initiativa este buna , dar sa  urmam pasii  legali .” 
D-l Cipu Virgil :” Pana la sedinta urmatoare sa venim cu toate  documentele .” 
D-l primar :” Daca  doamna bibliotecar  considera  ca este utila  o astfel de  activitate , sa cadem de acord cu 

doamna .” 
D-na secretar :” Sa vedem  din punct de vedere legal cum se pot desfasura astfel de activitati . “
D-na Dinu Simona :” Sunt  dispusa sa merg  din poarta in poarta  sa le explic  parintilor sa-si lase copii 2 ore pe 

saptamana  la aceste activitati decat sa  aiba altfel de preocupari . “
D-l primar :” Nu te supara , dar nu putem sa-ti dam acordul . Sa ne documentam  si mai discutam .” 
Domnul presedinte de sedinta propune trecerea la primul punct al ordinii  de zi .
Domnul primar propune  sa se inverseze ordinea de zi si sa se discute rectificarea de buget  la primul punct , 

deoarece doamna inspector trebuie sa merga cu actele la banca . 
Toti consilierii  prezenti sunt de acord sa se discute rectificarea de buget la primul punct al ordinii de zi . 
D-l primar prezinta motivele  initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de hotarare. 
D-na  Draghici Geta prezinta proiectul  de rectificare a bugetului .

2.

D-na Savulescu Stela :” Deci acoperim toate  datoriile .” 
D-na Draghici Geta :” Avem  229 510 mii pentru facturi restante , 27 mii lei  pentru  asistenti personali si 

indemnizatii  persoane cu handicap grav. Pentru asistenti personali am luat din alta parte  bani iar acum i-am dus  la loc. 
“

Domnul primar :” Ne ramane jumatate  din datoria catre  Elco.” 
D-na Draghici Geta :” Dar o sa  acoperim pana la sfarsitul anului . Am avut grija . “
Domnul primar :” La Aqua  mai avem datorii  de vreo 200 de milioane  lei ( vechi ) .  Am fost in instanta  si am 

ajuns la un acord, sa-si retraga plangerea  si de la anul sa platim cate 50 de milioane lei ( vechi ) pe luna  pana la 
stingerea datoriei .Nu avem bani pentru iluminatul public.“ 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt nelamuriri , intrebari .
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare .
Hotararea privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.



Se trece la  urmatorul punct al ordinii de zi :” Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 
Consiliului Local al comunei  Miloşeşti  , judeţul Ialomiţa . »

Domnul primar prezinta motivele  initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de hotarare. 
Presedintele de sedinta : » Intrebari ? «   
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :” Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. “
Domnul primar prezinta motivele  initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de hotarare. 
D-na Copaceanu Viorica prezinta proiectul de hotarare si face precizarea ca impozitele si taxele locale propuse 

pentru anul 2013 sunt aceleasi ca in anul 2012. Consiliul local are dreptul sa le  majorate cu  20% , dar avand in vedere 
ca oamenii nu au bani , nu s-a propus nicio majorare .

Domnul primar :” Tovarasia stie  ca impozitele au crescut cu  8 % . Si stiu  cine a spus . Dobrin .” 
D-l Dobrin Stefan :” Nu m-a intrebat nimeni  despre asa  ceva  .” 
D-l primar :” Nu ai fost intrebat , ai spus tu . Era cu iz electoral .” 
Presedintele de sedinta : » Intrebari ? «   
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :” Aprobarea decontării  cheltuielilor de transport  pentru lunile 

septembrie si octombrie 2012, la şi  de la locul de muncă  a cadrelor didactice de la Şcoala Profesională 
Miloşeşti , care nu au domiciliul  sau reşedinţa în localitatea Miloşeşti . »

Domnul primar prezinta motivele  initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de hotarare. 
Presedintele de sedinta :” Intrebari ?” 

3.

Nu sunt intrebari . 
Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :” Aprobarea  prelungirii termenului de valabilitate a  Planului 

Urbanistic General  al comunei Milosesti   . »
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de hotarare. 
Presedintele de sedinta :” Intrebari ?” 
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi :”  Diverse .” 
D-na Savulescu Stela :”Am primit raspuns ca pot sa cumpar terenul  aferent magazinului .” 
D-na secretar :” Pretul de vanzare  se aproba de Consiliul local  pe baza raportului de evaluare . Noi avem 

raportul de evaluare intocmit de un  evaluator autorizat , dar   care , ati zis ca este foarte mare . Daca vreti sa cumparati 
terenul cu acest pret  urmeaza  aprobarea lui  de catre Consiliul local si constituirea unei comisii de negociere . Pretul 
stabilit de evaluator nu poate fi mai mic . Dar el poate creste  ca urmare a negocierilor . “ 

D-na Savulescu Stela :” Sa  mai intreb patronul ( Savulescu George ) .“
D-l Dobrin Stefan :” Au arat in Tovarasia aproape tot drumul .  Nu se pot intalni doua carute . “



D-l primar :” Pentru viitor domnul viceprimar se va ocupa  de activitatea celor de la 416 . Sa toaletam pomii si sa 
le spunem oamenilor ce trebuie sa facem . La primavara sa punem flori . Acum nu trebuie sa-i condamnam  ci sa-i facem 
sa inteleaga . Dupa 1 ianuarie sa le dam cate o instiintare  sa nu mai lase  animalele libere , pasarile libere , sa nu mai are 
drumul .”

D-na Savulescu  Stela :” Si pomii de pe strada mare  sa fie taiati .”
D-l Cipu Virgil :” Si la terenul de fotbal  sa mutam portile, sa nu mai intre pasarile pe el .”
D-l Aldea Gigi :” Pentru sarbatorile de iarna  luam si noi  ghirlande ?”
D-l primar :” O sa luam , anul acesta putine , la anul iar putine  si sa punem in cele trei sate. 
D-na Savulescu Stela :” Era frumos  sa amenajam  parculetul  si sa nu mai punem pe strazi.”
D-l Enache Marius :” Si pe strazi este  frumos.” 
D-l  primar :” Pentru la anul asi dori sa facem o amenajare  pentru parc . Cu un proiect .”
D- Enache Marius :” Sa  terminam cu pietruirea strazilor .” 
D-l primar :” Pe GAL nu ne permite pietruirea . Toti primarii din GAL sunt invitati  la un Congres pentru 

demararea proiectelor . Noi suntem prinsi acum cu  vreo 44 mii de euro  pentru asfaltare .  La anul suma se va mari cu 
50% , deci cam  60 de mii de euro.”

D-l Enache  Marius :” Eu am vrut sa le luam in ordinea prioritatilor . “
D-l primar :” Tu esti  presedinte la comisia de buget finante .  Cand vom discuta bugetul  o sa  alocam bani 

pentru pietruirea strazilor .” 
D-na Ristea Ana :” Cu Posta ce am facut ?”
D-l primar :” Am vorbit. Nu au nuciun  act . Cred ca o sa mergen  spre desfiintare Solutia ar fi sa le dam spatiul 

din  spatele Caminului cultural . Cei de la croitorie  au facut reparatii si acum vor sa le scadem din chirie.”
D-l Enache Marius :” In principiu eu sunt de acord. “ 
D-na Savulescu Stela :” Sa aduca devizul de lucrari  si primaria sa-l prinda  la cheltuieli.”

4.

D-l primar :” Cam asa am procedat si la brutarie .” 
D-na secretar :” Sa vedem contractul , ce este prevazut in contract.”
D-na Savulescu Stela :” Eu nu am vorbit cu Getuta . Cred ca valoarea bunului se schimba  si ei trebuie sa vina cu 

acte. “
D-l viceprimar :” In perioada sarbatorilor sa fie mai multa lumina .” 
D-l primar :” Ai fost la sedinta ? Ce am spus ? Ca nu avem bani pentru iluminatul public.”
D-l Enache Marius :” Sa dam drumul doar de sarbatori , pe 23,24,25  si de Anul nou , pana pe 10 ianuarie .”
D-l primar :” In fiecare saptamana  o sa schimbam programul  iluminatului public . Sa fie aprinsa lumina 

intercalat , pe strazi. “
D-l Dobrin Stefan :” Acum cateva zile mergea lumina la Tovarasia la ora 8,00.”
D-l primar :” Stiu . Cineva a umblat acolo si a dereglat programul :” 
D-l Dobrin Stefan :” M-au intrebat oamenii si nu am stiut sa le spun de ce s-a arat din islaz.” 
D-l Enache Marius :” Nu ai fost la sedinte anul trecut ? S-a discutat in vreo doua sedinte . “ 
D-l viceprimar :” Din islaz s-au luat cam 22 hectare pentru punerea in posesie a persoanelor indreptatite . Avem 

hotarare , tot ce trebuie .” 
D-l Dobrin Stefan :” Sa stiu ce sa le spun oamenilor .”
D-l viceprimar :” La momentul potrivit au fost consultati si crescatorii de animale . Cum sa nu stie cei din 

Tovarasia !” 
D-na Savulescu Stela :” Pentru pom , la copii , sunt bani ?” 
D-l primar :” Din sponsorizari  sau din banii Scolii .  Daca consilierii vor sa dea din indemnizatie , cred ca nu l-ar 

deranja pe domnul director .”
D-l Cipu Virgil :” Si daca  ar da si pentru echipa de fotbal  nu ar fi rau.” 
D-l primar :” Acum pentru echipa de fotbal Omega , sponsorizarea este a mea .”
D-l Cipu Virgil :” A ramas denumirea Omega , dar echipele s-au contopit.”



D-l primar :” Noi am vrut sa ramanem la Spicul , dar au intervenit  probleme si a trebuit sa ne facem alta 
echipa .” 

D-l Enache Marius :” Cu pamantul Scolii ce s-a facut ?” 
D-l Cipu Virgil :” Problema o s-o discut  in  Consiliul de administratie al Scolii  si apoi o sa va spun.  A fost 

arendat cu  5 milioane ( vechi)  pe hectar si acum ne da 6 milioane .  Contractele de arenda au expirat , trebuie sa 
incheiem altele . “

D-na Ristea Ana :” Tractorul  scolii unde este ? “
D-l Cipu Virgil :” Este in garajul Scolii. Va dam cheile sa-l vedeti. Si este functional .” 
D-l primar :” Pentru la primavara sa facem garaj si pentru  masinile Scolii .” 
D-na Ristea Ana :” Intreb pentru ca toata lumea ma intreaba . Acum , daca plec de la sedinta , toti ma intreaba , 

ce s-a mai discutat la sedinta . Cu tractorul acesta nu putem sa dam zapada ?” ” 
D-l primar :” Foarte bine . Sedinta este deschisa si pot participa si dumnealor daca vor. Este bun si tractorul scolii 

pentru zapada .” 
D-l Cipu Virgil :” Tractorul  vroiau sa-l ia . Sa ia toata dotarea FARE . Am discutat si o sa ramana momentan la 

noi .” 
D-l primar :” Am ajuns la intelegerea sa dam doar masinile de cusut  de la croitorie . Noi nu mai avem clasele a 

IX –a si a X –a  si de aceea au vrut sa ne ia materialele din dotare.” 
D-l viceprimar :” Daca va fi zapada  ca anul trecut , acel tractor de la Scoala nu va face mari servicii .
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D-l Cipu Virgil :” Prin sat face  fata  lejer  acest  tractor.  Poate nu face fata  la intrarea in sat  , la Ion Fasie. “
D-l viceprimar :” Trebuie sa  incheiem  conventii cu cei care au tractoare. Ramane sa vedem ce ne cer , bani ori 

motorina . “
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii , intrebari.
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care am incheiat prezentul proces verbal . 

Intocmit ,
Secretar  comună   Jipa  Eugenia 

                  Presedinte de sedinta ,
Consilier local Mangiurea Titi


