
  
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI  

PROCESUL  – VERBAL   
al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  28.02.2012   

In data de 28.02.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  primarului nr. 89 din  21.02.2012 .

Consilierii locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 440 / 21.02.2012 . 
La şedinţă au participat  următorii  consilierii în functie :
1.  Aldea Gigi 
2.  Capbun Stefan 
3.  Chitoiu Nelu 
4.  Cipu Virgil
5.  Dogaru Vasile 
6.  Enache Mircea – Marius
7.  Popescu Maria 
8.  Ristea Ana 
9.  Trifu Vasile   
10. Ilie Iulian .

Este absent consilierul local  Stoicescu Ion  .
La sedinta participa si delegatul satesc  Dobrin Stefan .

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Zeca Vasile ,
- d-l viceprimar Chitoiu Nelu ,
- d-na secretar Jipa Eugenia ,
- d-na   Draghici  Geta   – inspector  contabil . 
Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2011 , ianuarie  si februarie 2012 este domnul 

consilier Trifu Vasile .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data de 

31.01.2012 .
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenti la sedinta .   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :           
I. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 4/09.02.2012 privind  aprobarea organizarii retelei  scolare  a 
unitatilor de invatamant de stat  preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita .

2.Proiectul de hotarare nr. 5 / 10.02.2012  privind aprobarea  decontarii  cheltuielilor de 
transport  pentru luna decembrie 2011 , la si de la locul de munca  a cadrelor didactice  de la Grupul 
Scolar  Milosesti , care nu au  domiciliul sau resedinta  in localitatea Milosesti.

3. Proiectul de hotarare  nr. 6/10.02.2012 privind  modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 42/ 22.12.2011 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012 . 

4. Proiectul de hotarare nr. 7/10.02.2012 privind aprobarea Raportului de evaluare  a 
performantelor  profesionale  individuale  ale secretarului comunei Milosesti , judetul Ialomita.
 Initiator – Primar Zeca Vasile .   

II. Diverse .
Domnul primar propune completarea  ordinii  de zi cu inca doua puncte :

1. Rectificarea bugetului local .
2. Discutii   privind stabilirea taxei speciale de  salubrizare .
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Propunerea domnului primar  este  aprobata de catre toti consilierii prezenti .
Ordinea  de zi   se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la subpunctul 1  al ordinii de zi :” Aprobarea organizarii retelei  scolare  a unitatilor de 

invatamant de stat  preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita  « .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Milosesti si-au prezentat  rapoartele de avizare 

pentru proiectul de hotarare propus . 
Se prezinta proiectul de hotarare .                                                          
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari  cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
D-na Popescu Maria :” In legatura cu clasa pregatitoare . Oamenii  nu prea stiu ce este cu 

aceasta clasa  pregatitoare .” 
D-l Capbun Stefan :” Ceea ce este prevazut in proiect  este prevazut de actele normative in 

vigoare . Cu privire la clasa pregatitoare a  fost organizata o intalnire . Dar s-a amanat .” 
D-l Dogaru Vasile :” Se asteapta , se pare ca  se amana .” 
D-na Popescu  Maria :” Copiii din grupa pregatitoare trebuie sa fie  prezenti in fiecare zi la 

cursuri . La gradinita programul era mai lejer.” 
D-l Capbun Stefan :” Conform legii , trebuia sa avem  cel putin 300 de  elevi , prescolari si 

anteprescolari . Noi nu avem decat 280 . In astfel de situatii se poate organiza o singura  unitate  de 
invatamant . “ 

D-na secretar :” Am aprobat unitatea de invatamant pentru care am primit avizul conform al 
Inspectoratului Scolar  Judetean Ialomita . “ 

Presedintele de sedinta  intreaba daca mai sunt intrebari , interventii . 
Nu mai sunt .
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor 10  consilieri  prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Dobrin Stefan , votul sau fiind consultativ .
Se trece la subpunctul 2  al ordinii de zi :” Aprobarea  decontarii  cheltuielilor de transport 

pentru luna decembrie 2011 , la si de la locul de munca  a cadrelor didactice  de la Grupul Scolar 
Milosesti , care nu au  domiciliul sau resedinta  in localitatea Milosesti ” .

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Milosesti si-au prezentat  rapoartele de avizare 

pentru proiectul de hotarare propus . 
Se prezinta proiectul de hotarare .                                                          
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari  cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
D-l Capbun Stefan :” Aveti bani sa platiti abonamentele ? “ 
D-na contabil Draghici Geta :” Avem bani , sigur .” 
D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii cu privire la proiectul  de 

hotarare propus .
Nu mai sunt intrebari , interventii .
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor 10  consilieri  prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Dobrin Stefan , votul sau fiind consultativ .
Se trece la subpunctul 3  al ordinii de zi :” Modificarea Hotararii Consiliului local  Milosesti 

nr. 42/ 22.12.2011 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012  ”.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Milosesti si-au prezentat  rapoartele de avizare 

pentru proiectul de hotarare propus . 
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Se prezinta proiectul de hotarare .                                                          
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari  cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
D-l Dogaru Vasile :” Impozitele sunt aceleasi ca anul trecut . Doi cetateni mi-au spus  ca au 

platit  anul acesta cu 30 de lei mai putin , altul  cu 50 de lei mai putin .” 
D-l Capbun Stefan :” Or fi avut  restante , ceva daca au platit mai mult anul trecut . “ 
D-l Dogaru Vasile :” Zic  ca nu au avut restante .” 
D-na secretar :” Sa vina la Viorica si sa ceara lamuriri .” 
Nu mai sunt intrebari , interventii .
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor 10  consilieri  prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Dobrin Stefan , votul sau fiind consultativ .
Se trece la subpunctul 4  al ordinii de zi :” Aprobarea Raportului de evaluare  a performantelor 

profesionale  individuale  ale secretarului comunei Milosesti , judetul Ialomita  ”.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Milosesti si-au prezentat  rapoartele de avizare 

pentru proiectul de hotarare propus . 
Se prezinta proiectul de hotarare .                                                          
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari  cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
Nu sunt intrebari .
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor 10  consilieri  prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Dobrin Stefan , votul sau fiind consultativ .
Se trece la  subpunctul 5 al ordinii de zi :” Rectificarea bugetului local  pe anul 2012 ”. 
Se prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisia de specialitate buget finante si-a prezentat avizul favorabil pentru proiectul de 

hotarare propus . 
Doamna contabil Draghici Geta prezinta proiectul  de hotarare  .
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
 D-l primar : ” La deszapezire a lucrat  baiatul acesta  si ieri  9 ore si le platim noi  si  lucreaza 

si azi   6 ore  si le platim tot noi.”.
D-na Popescu Maria :” Si ce face ? “ 
D-l primar :” Da zapada din curtile oamenilor  si sparge gheata  de pe drum . “ 
D-na Popescu Maria :” La Penciu ?” 
D-l primar :” Mai este  zapada si la Penciu , dar nu are  ce sa faca . Pe teren  are solar,fantana . 

Nu poate sa le ocoleasca . “ 
D-l viceprimar :” Se duc oamenii sa-l ajute  si el pleaca de acasa . “ 
D-l Dogaru Vasile :” Dar si el trebuie sa faca treaba . Este cata omul . “ 
D-l Capbun Stefan :” Ati incheiat  un contract cu Marian Zeca . A fost incheiat cu stiinta 

Consiliului local ? “ 
D-l primar :” Dar nu ati stiut ? Nu  am spus in sedinta din decembrie ?” 
D-l Capbun Stefan :” Dar obiectul contractului a fost discutat  in sedinta Consiliului local. Va 

intreb pentru ca au fost foarte multe discutii , ca vezi doamne , consilierii au hotarat  sa- i dea lui 
Marian . “ 

D-l viceprimar :” Daca  este  contract de prestari servicii , nu s-a discutat in sedinta Consiliului 
local . “

D-l Capbun Stefan :” Eu nu contest contractul si nici pretul .” 
D-l primar :” Nu am stabilit  75  lei / ora ? Acelasi pret ca anul trecut . “
D-l Capbun Stefan : ” Cine ne-a ajutat ?”
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D-l primar :” 4o de zile de deszapezire le plateste  Consiliul Judetean Ialomita si 2 zile le 
platim noi . Ne-au ajutat  Apele Romane  cu un  buldocastar la Tovarasia , am desfundat  drumul de 
intrare la cimitir .  Le-am asigurat motorina .  Vola de la  Bucu , fara bani . Nu am facut niciun 
contract . “

D-l Capbun Stefan :” Nu ati facut contracte ?” 
D-l primar :” Nu . “ 
D-l Enache Marius :” Lui Marian cum ii platiti ?” 
D-l primar :” Lucreaza azi doua ore , doua ore ii platim . Ticuta ii tine evidenta .” 
D-l Capbun Stefan :” Primarul de la Bucu are prieteni la Milosesti de a dat vola ? Cu cei 200 

de milioane , poate  ne informati  si pe noi  exact  cum au fost cheltuiti .” 
D-l primar :” Sigur .” 
D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari , interventii . 
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor 10  consilieri  prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Dobrin Stefan , votul sau fiind consultativ .
Se trece la  subpunctul 6 al ordinii de zi :” Discutii   privind stabilirea taxei speciale 

desalubrizare  . ” 
D-l primar : ” Am fost la sedinta  operatorului  de salubrizare SC Selectiv Deseuri 2010 SRL 

Grivita . Proiectul pentru salubrizarea comunei l-am facut cu Fondul  Phare . Serviciul trebuie sa 
functioneze  cel putin cinci ani. In cazul in care nu functioneaza , toate comunele vor da banii inapoi .” 

D-l Enache Marius :” Daca platesc , tot  nu vor beneficia de serviciu .” 
D-l Capbun Stefan :” Cei de la Phare  nu au pus  conditiile bine de la inceput. Ati  propus cate 

5 lei de persoana  fizica  si  100 lei peroana juridica . Ati facut socoteala cati bani se strang doar de la 
persoanele juridice ? Nu se acopera suma doar cu plata lor ?“

D-l primar :” Am ridicat si problemna aceasta . Ajunsese  la concluzia ca fiecare dintre noi  sa 
dam iar cate 400 de milioane ( vechi )  .Cum sa fiu eu la plata  egal  cu Trainu si Reviga care au  mai 
multe  platforme ?” 

D-l Enache Marius :” Domnule primar , sa dea  tomberoane la toata lumea .”
D-l primar :” Da . Sa discut cu ei .” 
D-l Dogaru Vasile .”  Eu ca agent economic  am platit 50 lei / luna .Cati agenti economici sunt 

pe raza comunei,  cu 50 lei / luna , cam asta-i taxa .” 
D-l Aldea Gigi :”  Eu ma duc la Vivani  care ia 10 lei / luna  si ia tot gunoiul  si cenusa . Astia 

nu vor sa ia  si  cenusa .” 
D-l primar :” Nu iau cenusa ?” 
D-l Aldea  Gigi :” Nu iau cenusa .” 
Domnul primar  verbeste la telefon cu reprezentantul SC Selectiv Deseuri 2010 SRL Grivita  in 

legatura cu nepreluarea cenusii . Reprezentantul SC Selectiv Deseuri 2010 SRL Grivita  promite ca va 
cauta o solutie pentru aceasta problema .

D-na Ristea Ana :” La mine nici nu pot sa intre sa ia gunoiul . Cand ploua este balta .  Toata 
zapada a fost dusa la Spatarelu  si apa din zapada vine acum la mine in curte . Mie sa-mi dati o barca.”

D-l Aldea Gigi :”Toata lumea duce gunoiul la platforma .”
D-l Enache Marius :” Cat a costat  tot programul  ?” 
D-l primar :” 2 milioane de euro .” 
D-l Enache Marius :” Si ce au facut pentru 2  milioane de euro ?” 
D-l primar :” Au facut  ce se vede .” 
D-l viceprimar :” Nu-i putem obliga pe oameni sa  incheie contracte de  ei .”
D-l primar :” Atunci , Primaria trebuie sa plateasca .” 
D-l Dogaru Vasile :” Aldea face contract  cu Vivani  ca ia mai putin .  De ce Vivanii ia mai 

putin ?” 
D-l primar :” In functie de cheltuieli . Sunt trei paznici la fiecare platforma . Trebuie platiti .” 
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D-l Dogaru Vasile :” Ce pazesc ei acolo , daca oamenii duc gunoiul  pe pamantul  meu ? 
Pentru ca la platforma este o pancarta pe care scrie “ Nu duceti gunoiul la platforma “.Unde sa-l duca? 
Trebuie lasati sa duca gunoiul la platforma . Gunoiul trebuie triat , reciclat .Sunt societati care spun ca 
au contracte  cu alte societati , dar nu au . Pun gunoiul in caruta si-l arunca  pe unde le vine . Va sui in 
masina  si va duc sa va arat . “

D-l Capbun Stefan :” Cate societati sunt ?”
D-l primar :”Cam 70 de societati .” 
D-na secretar :” Sunt mai putine .”
D-l Capbun Stefan :” Trebuie incheiate mai multe contracte . Si aici sunt discriminari . Unii 

incheie contract , altii nu.” 
D-l viceprimar :” Sunt cam 50 de  persoane juridice .” 
D-l Enache Marius :” Daca nu platesc  taxa  anul acesta , ce se intampla ?  Va plati la sfarsitul 

anului si gunoiul nu i l-a luat .” 
D-l primar :” Haideti sa vorbim  cu vecinii  nostrii sa plateasca  taxa  si va fi bine pentru toti . 

Daca nu gasim intelegere noi . Unde duc gunoiul cei care nu au contract ?  Pentru ca nu au voie sa-l 
duca in alta parte . “

D-na Ristea Ana :” Eu sunt la zi cu toate taxele .Dar cunosc oameni  care nu au  platit 
impozitul de 20 de ani. Eu nu platesc  taxa  speciala ! “

D-l Capbun Stefan :” Sa  mai asteptam cu taxa speciala . Sa vedem  care ar fi  o taxa 
convenabila  cu agentii economici .Sa incheiati contracte cu toti egentii economici .Sa avem ragaz o 
luna , sa  o luam pe strada mare  si sa vorbim cu oamenii .Sa-i convingem sa incheie contracte . “

D-l primar :” Sa mergem in sat  sa lamurim oamenii.”
D-l Dogaru Vasile :”  Sunt doua cai : 

 1. Plateste Primaria  si apoi recupereaza banii , 3  lei  si 6 lei de familie  , 
 2. Sunt 50 de  societati  si sa plateasca toate .”

D-l primar :”Sunteti de acord ca fiecare societate sa platesca  cate 50 lei / luna  la inceput si 
apoi sa mai scada taxa  ? “ 

Domnii consilieri sunt de acord . 
D-na Ristea Ana :” Daca trimiteti oameni la deszapezire  sa monitorizati  situatia , pentru ca la 

mine nu a intrat  nici un utilaj . Niciodata la mine  nu a intrat un utilaj .  De la Cioc  nu a intrat . Se 
deszapezeste pana la Cioc si atat . “ 

D-l primar :” Daca nici anul acesta nu s-a facut deszapezire ! “ 
D-l viceprimar :” Au intrat doamna utilajele si pe strada  dumneavoastra . S-a defectat un utilaj 

intre Spatarelu si  Gheorghe , dar s-a rezolvat  .” 
D-l primar :” Daca incheiem contracte nu mai stabilim taxa . “ 
D-l Enache Marius :” Dati pubele  la toti in  curte  , societatea sa ia gunoiul  si apoi sunt 

obligati sa plateasca .” 
D-l primar :” Sa verbesc cu societatea .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt  intreabri , interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care  am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit , 
Secretar comuna Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Trifu Vasile 
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