
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL VERBAL    
al sedintei  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  27.12.2012 

In data de  27.12.2012  a avut loc sedinta  de indata   a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 187/27.12.2012 . Consilierii 
au fost invitati la sedinta  telefonic .

La şedinţă  participa  următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dumitrascu Mihai    
4.      Enache Mircea –Marius       
5.      Mangiurea Titi     
6.      Popescu Valentin 
7.      Ristea Ana
8.      Savulescu  Stela 
9.      Stoicescu Mihai
10.    Stoicescu Ion .    

Este   absent   consilierul   Dobrin Stefan .                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil .
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  20.12 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Rectificarea bugetului local pe anul 2012.

           Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la ordinea de zi propusa .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  propus :” Rectificarea 

bugetului local pe anul 2012 « .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de 

hotarare . 
Doamna inspector contabil Draghici Geta prezinta proiectul de hotarare propus .
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta hotararea cu votul tuturor celor zece consilieri prezenti .
Domnul primar prezinta doua cereri adresate Consiliului local Milosesti . 
Cererea domnului  Ilinca Geani si cererea domnului Dascalu Marian .
Ilinca Geani solicita  in chirie un  apartament din blocul cu opt apartamente al  Consiliului 

local Milosesti , locuinte de serviciu. 
D-l primar : » Apartamentele sunt  intr-o stare avansata de degradare. Nici Institutia 

Primarului  nu a investit nimic acolo . Trebuie reparatii facute . « 
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D-l Gigi Aldea : » Care are curent electric ? »
D-l primar : » Ar trebui sa fie bransate toate . Noi am inchiriat apartamentul domnului 

Enache Neculai . Pana acum nu a platit chirie si nici nu o sa plateasca , va spun eu . »
D-na Savulescu Stela : » Ii facem adresa. « 
D-na Ristea Ana : » Sa vorbim cu el . »
D-l primar : »Vorbiti dumneavoastra doamna ? »
D-na Ristea Ana : » Am hotarat cu totii sa-i dam un apartament . »
D-na Savulescu Stela : » Cat are chirie ? »
D-l primar : » 40 de  lei pe luna . Dar se aduna . Acum toti locatarii au poprire . »
D-na Savulescu Stela : » Sa se faca poprire la institutia unde lucreaza . »
D-l primar : » S-au intamplat  toate acestea pentru ca acum cativa ani cineva  le-a promis  ca 

vor fi scutiti de plata chiriei .  Eu le-am promis ca cine are mai mult de 20 de milioare  de plata la 
chirie  li se va face  poprire.  Acum li s-a facut poprire pe salarii. Pe Geani nu-l primeste  mama sa 
acasa  pentru ca  s-a despartit de sotie . «  

D- na secretar : » Noi avem o hotarare a Consiliului local  prin care am reglementat modul de 
atribuire a unui apartament de serviciu in chirie . Am stabilit categoriile de specialisti  care pot ocupa 
o astfel de locuinta de serviciu .  Geani nu  este specialist . Dar, ca sa nu ramana apartamente 
nelocuite si pentru a se impiedica degradarea lor , am hotarat atunci ca apartamentele libere , 
neocupate  de categoriile de specialisti stabilite ,  sa fie inchiriate si altor categori socio – 
profesionale pe perioade scurte de timp . Ceea ce am si facut. Apartamentele au ajuns intr-o astfel de 
stare de degradare pentru ca cei care le-au ocupat doar le-au folosit .  Nu le-au ingrijit , nu le-au 
reparat. La inceput in fiecare apartament era cate o butelie  de aragaz . Butelia era data pe baza de 
inventar chiriasului . La predarea  apartamentului , fostul chirias  trebuia sa predea butelia Primariei . 
Dar niciun chirias nu a facut asa ceva. Cand am venit eu secretara am incercat sa dau de capat la 
aceste butelii , sa le recuperez , dar nu am putut . Plecasera deja  cu ele . Daca nimeni nu le-a cerut  
la momentul  potrivit ? » 

 D-l Enache  Marius : » Daca Geani crede ca-si rezolva intr-un an  de zile  problemele , sa-i 
inchiriem un apartament liber . « 

D-l Gigi Aldea : » Eu nu stiu cum este la Radu  politaiul  in apartament. » 
D-l primar : » Ce este si la Radu ! « 
D-na Ristea Ana : » Eu zic sa-l chemam  sa vada ce este acolo . » 
D-l primar : » Stie doamna . » 
D-l Cipu Virgil : » Mai ramane vreun apartament  liber ? » 
D-l primar : » Trei apartamente sunt libere . « 
D-l Cipu Virgil : » Care ? »
D-l primar : » Al lui Dinu , Radu si Vintila . » 
D-na Savulescu Stela : » Sa fie facute curate , varuite. » 
D-l primar : » Subsolul este plin cu apa .  Trebuie plecat de la acoperis cu reparatia . « 
D-na secretar : » Avem nevoie de un program de finantare pentru reabilitarea blocului. « 
D-l Gigi Aldea : » Sa stea la Vintila  un an de zile . » 
D-l primar : » Pe care-l vrea el . Un apartament trebuie  sa-l  avem  noi la dispozitie .Cei de la 

ISU cer acest lucru.  Cealalta cerere este a lui Dascalu Marian, cererea cu croitoria .  Vrea sa nu mai 
platesca chirie pentru spatiul inchiriat  de la Gradinita  deoarece a facut  reparatii la acoperis. Trebuie 
sa vedem ce scrie in contractul de inchiriere . Partea aceea din Gradinita este intr-o stare avansata de 
degradare .  Acoperisul trebuie reabilitat  pe toata suprafata . »

D-l Cipu Virgil: » Prin luna mai vor fi scoase proiectele la licitatie  pentru reabilitarea 
Gradinitei . Daca i-ati schimbat destinatia va mai fi  reabilitat de catre  Inspectorat acel spatiu din 
Gradinita ? » 

D-l primar : » Doar acel spatiu si-a schimbat destinatia . Altfel nu puteam sa o scoatem la 
licitatie . » 

D-l Cipu Virgil : » Tot acoperisul  este  prins in proiect . Tabla o avem . « 
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D-l primar : » Tabla avem de 500 de milioane de lei ( vechi) . Nu ajunge . Ce facem cu 
cererea lui Geani ? » 

D-l Cipu Virgil : » Eu nu sunt de acord . Nu este specialist . Am mai avut astfel de cazuri si 
am respins  cererile . Apoi  , sunt destui in sat care nu au unde sta. Se cearta cu parintii si cer 
apartament .  A fost repartizat un politai la noi. » 

D-l primar : » Am inteles ca si pe Marinica il detaseaza  la Munteni - Buzau . »
D-l viceprimar : » Daca  baiatul acesta pleaca trebuie sa avem  un apartament liber pentru alt 

politai . » 
D-l primar : » Intr-un apartament pot sta si doi insi . Fiecare in camera lui . » 
D-l Stoicescu Ion  : »  Ce la oras le asigura locuinte ? » 
D-na secretar : » Este o categorie care beneficiaza de un  apartament de serviciu. » 
D-l Cipu Virgil : » El intr-un an de zile isi rezolva  problemele ? » 
D-l Enache Marius:»Sa stam de vorba  cu el , sa-l chemam  in sedinta urmatoare si apoi 

hotaram .»
D-na Stela Savulescu : » Sa le amenajam putin. « 
D-l primar : »  Putem sa le dam si noi cu var  alb  de colo pana colo .Problema este  ca sunt 

infundate  cosurile de la soba pentru ca au intrat pasarile  si si-au facut cuib . Cand s-a facut focul la 
magazin jos fumul a iesit la Vintila . « 

D-l Cipu Virgil : » Sa consemnati doamna , eu nu sunt de acord . » 
D-na secretar : » Este treaba dumneavoastra daca vreti sa-i inchiriati un apartament. Dar de 

ce nu-l mai primeste mama sa  la ea ? Am inteles ca si-a lasat nevasta si copilul si sta la alta 
femeie. »

D-l primar : » Aceasta are doar 15 ani . Giani are probleme acum datorita varstei  . » 
D-na secretar : » Cred ca ar trebui analizat cazul mai bine . Sa sarim in ajutorul cuiva , dar 

cred eu ca trebuie sa si merite . Ceea ce a facut Geani nu este frumos. Apoi , daca nu ai casa trebuie 
sa faci in asa fel incat sa stai  cu parintii , sa te accepte acestia . «  

D-l primar : » Pe el nu-l mai primeste mama sa pentru ca si-a lasat sotia si copilul si a plecat 
la alta . »

D-na secretar : » Eu cred ca situatia domnului Enache  nu este aceeasi cu a lui Geani . » 
Consilierii prezenti sunt de acord cu cele precizate de secretar  si sunt de acord sa nu 

inchirieze un apartament lui Geani , urmand ca situatia lui sa mai fie analizata .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte probleme .
Nu mai sunt probleme .
Domnul primar ureaza tuturor sarbatori fericite si un an mai bun . 
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar  comună Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier Mangiurea Titi 
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