
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

PROCES – VERBAL   
incheiat in sedinta  ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de  30.07.2012. 

  

In data de  30.07.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr.22 din  23.07 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1676/23.07.2012 .
La şedinţă au participat  toti  consilierii în functie :
1.    Aldea Gigi                              - API 
2.    Cipu Virgil               -  PSD            
3.    Dobrin Ştefan                       - API 
4.    Dumitraşcu Mihai                 -  PNL 
5.    Enache Mircea –Marius       -  PNL
6.    Mangiurea Titi                     -  API 
7.    Popescu Valentin – Nicolae       -  PP-DD
8.    Ristea Ana                                   -  PRM
9.    Săvulescu Stela                           -   PSD
10.    Stoicescu Mihai                           -   PNL
11.    Stoicescu Ion                               -   PNL 
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Jipa Eugenia ,
- Draghici Geta – inspector  contabil . 
Presedinte  de sedinta pentru lunile  iunie , iulie si august  2012 este domnul consilier 

Dumitrascu Mihai .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de constituire  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  28.06.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi cei 11 consilierii  care au fost   prezenţi  la sedinta de 

constituire .   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :          

I. Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 20 / 18.07.2012  privind aprobarea executiei bugetelor 
intocmite pe cele doua sectiuni- sectiunea de dezvoltare  si sectiunea de functionare , pe 
trimestrul  al II – lea  al anului 2012.
           2.          Proiectul  de hotarare nr. 19/10.07.2012  privind  aprobarea  decontării 
cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  mai si iunie   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. 18 / 10. 07.2012  privind  instituirea taxei speciale  de 
salubrizare in comuna  Milosesti . 
           4.          Proiectul de hotarare nr. 21 / 18. 07.2012 pentru  modificarea  Hotararii 
Consiliului local  Milosesti nr. 26 / 15.11.2010  privind aprobarea asocierii între Consiliului 
local Milosesti  şi Consiliile locale ale comunelor  Grivita, Reviga,Traian   în vederea înfiinţării 
Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Group 2010”, cu modificarile  ulterioare.
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           5.          Proiectul de hotarare nr. 22 / 18. 07.2012  pentru  modificarea  Hotararii 
Consiliului local  Milosesti nr. 27 / 25.07.2011  privind asocierea  comunei  Milosesti , judetul 
Ialomita  cu Societatea  Comerciala SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.  .

 Initiator – Primar Chitoiu Nelu                            
II. Diverse.
Domnul primar propune completarea punctului I al ordinii  de zi  cu inca un  subpunct :

6) Rectificarea bugetului local  pentru anul 2012.
Domnul primar prezinta motivele propunerii de rectificare a bugetului , respectiv Somatia  nr. 

838/17.02.2012 prin care   comuna Milosesti – prin primar,  este somata sa  se conformeze  titlului 
executoriu  si sa achite  suma de 51 366 , 38 lei catre S.C.CARGO  S.A. Slobozia , reprezentand 
facturi de carburant neachitate  , penalitati de intarziere ,cheltuieli de judecata , onorariu avocat , taxe 
judiciare de timbru  si timbre judiciare , onorariu executor judecatoresc,cheltuieli de executare silita, 
conform Procesului - verbal  incheiat  la data de 17.02.2012 . 

Ristea Ana :” Despre ce carburant este vorba ?”
Primar :”Carburantul  de pe vremea  lui Enache . Este de acum 4-5 ani  de zile  .”
Savulescu Stela :” 6 ani de zile .” 
Draghici Geta :” Am primit somatie  . Daca nu platim  se va proceda la executare silita si or sa 

ne blocheze conturile .”
Ristea Ana :” Cat avem de plata ?”
Draghici Geta :”  Cam 50 000 lei .”
Savulescu Stela :” 50 000 lei ?  Toata lumea stie ca sunt bani  cheltuiti de pe vremea lui 

Enache .”
Ristea Ana :” Nu am facut  nimic  de atatia ani de zile . Acum trebuie sa platim ce au facut 

altii. Sa incepem sa facem si noi ceva .”
Presedintele de sedinta intreaba daca domnii consilieri sunt de acord cu completarea ordinii de 

zi cu acest punct propus de domnul primar .
            Consilierii locali sunt de acord cu completarea ordinii de zi .

Ordinea  de zi  propusă  si completata se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul I -1) al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 20 / 18.07.2012  privind 

aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni- sectiunea de dezvoltare  si 
sectiunea de functionare , pe trimestrul  al II – lea  al anului 2012 « .

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

propus . 
Draghici Geta prezinta proiectul de hotarare  si face precizarea  ca domnii consilieri pot sa 

mearga la dumneaei  sa o intrebe  orice  si oricand , de regula inainte de sedinta in care se propune 
rectificarea  bugetului .

 Savulescu Stela incearca sa explice  ce inseamna executie bugetara .
 Ristea Ana face precizarea ca toti consilierii stiu  ce este  executia  bugetara .
Presedintele de sedinta inteaba daca mai sunt nelamuriri , interventii la acest punct.
Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul 2 : «  Proiectul de hotarare nr. 19/10.07.2012  privind  aprobarea 

decontării cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  mai si iunie   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 .
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Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele   de aprobare  pentru proiectul de hotarare 
propus . 

 Ristea Ana : » Mie la Colelia nu mi-a decontat biletele pentru cele trei luni de vacanta  . 
Pentru aceste trei luni  mi-au spus sa aduc abonament  . Sa aduca si ei abonamente si nu bilete . »

 Savulescu Stela : »  Am vazut ca au abonamente si de cate 4 milioane lei ( vechi) .Sa stea 
aici , avem locuinte de serviciu . Daca nu vor , sa lase pe altii  pentru ca avem  cadre din comuna. 

Ristea Ana : » De exemplu  sotia lui Virgil , care face naveta . » 
Savulescu Stela : » In vacanta  cadrele didactice stau cam doua ore la serviciu . »
Cipu Virgil : » Trebuie sa li se propuna o locuinta decenta . Nu stiu cat de decente sunt aceste 

locuinte de serviciu ale noastre . Ca stau doar doua ore , asta este probleme  Directorului Scolii . »
 Savulescu Stela : » Daca  iti ofera locuinta de serviciu , nu mai faci naveta . » 
Cipu Virgil : » Nu primesc locuinta de serviciu daca nu este o locuinta decenta . » 
Savulescu Stela propune ca pentru lunile de vacanta ,  cadrelor  didactice navetiste sa li se 

faca  decontarea  abonamentelor   si  nu   decontarea  biletelor .  
Presedintele de sedinta inteaba daca mai sunt  interventii , intrebari  la acest punct.
Nu mai sunt intrebari , interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se propune trecerea la  punctul 3  al ordinii de zi . 
Ristea Ana propune sa se  discute punctele 4 si 5 si apoi punctul 3 , deoarece  la acest punct 

sunt multe de discutat.
Propunerea  se supune la vot .
Toti consilierii prezenti sunt de acord . 
Se trece la punctul  4 : » Proiectul de hotarare nr. 21 / 18. 07.2012 pentru  modificarea 

Hotararii Consiliului local  Milosesti nr. 26 / 15.11.2010  privind aprobarea asocierii între 
Consiliului local Milosesti  şi Consiliile locale ale comunelor  Grivita, Reviga,Traian   în 
vederea înfiinţării Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Group 2010”, cu 
modificarile  ulterioare “. 

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

propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor  consilierilor prezenti .
Se trece la punctul  5 : » Proiectul de hotarare nr. 22 / 18. 07.2012  pentru  modificarea 

Hotararii Consiliului local  Milosesti nr. 27 / 25.07.2011  privind asocierea  comunei  Milosesti , 
judetul Ialomita  cu Societatea  Comerciala SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.   “. 

Domnul   primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat avizele  de aprobare  pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii cu privire la proiectul de hotarare 

propus .
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor  consilierilor prezenti .
Se trece la punctul 3 : »Proiectul de hotarare nr. 18 / 10. 07.2012  privind  instituirea 

taxei speciale  de salubrizare in comuna  Milosesti . « 
Domnul   primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
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Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de aprobare  pentru proiectul de hotarare 
propus . 

D-l primar : » Acum  trebuie  neaparat  sa picam  pe cei  de la firma , sa instituim taxa , altfel 
ne excud si avem de plata . Mediu ne intreaba  daca avem  serviciu  de salubrizare . E greu ca se 
ajunge la financiar  si nu putem sa platim proiectul . » 

Savulescu Stela : » De ce nu ati aprobat aceasta taxa pana acum ? »
D-l primar : » Taxa a fost propusa anul acesta  , iar proiectul de hotarare a fost respins . » 
Secretar comuna : » A fost propusa taxa  in luna februarie , a fost respins proiectul de 

hotarare , a fost propusa din nou  in luna  mai anul acesta si respins proiectul din nou . Nu stiu cum 
credeti dumneavoastra , dar fara aceste masuri de salubrizare nu se poate . Suntem in Uniunea 
Europeana  si in secolul XXI .  Oamenii trebuie sa inteleaga ca nu pot arunca gunoiul oriunde . Daca 
nu exista platforma de gunoi , unde duc ei gunoiul ? Incet , incet  trebuie sa fie educati in acest sens . 
Tot inceputul este greu . Dar si dumneavoastra trebuie sa le explicati . « 

Savulescu Stela : » Eu zic ca trebuie sa informati populatia . »
D-l primar : » Da. « 
Enache Marius : » Taxa speciala  sa se perceapa  de primarie  iar noi sa le  platim cat percep 

ei taxa . «  
Secretar  comuna : » Ideea era ca noi , prin  taxa speciala , sa percepem  mai mult decat cerea 

societatea prin contract . Astfel , ii determinam pe oameni  sa faca contract cu societatea de 
salubrizare . Cine ar plati o taxa mai mare daca  ar avea posibilitatea sa plateasca mai putin pentru 
acelasi  serviciu . Oamenii ar incheia contracte cu sociatatea  si noi nu am avea treaba . Dar , daca 
am venit cu proiectul de hotarare in sedinta  nici un consilier nu a fost de  acord cu acest lucru , 
propunandu-se micsorarea taxelor . Acum taxele sunt la fel . « 

Enache Marius : » Taxa  se percepe de la fiecare casa . » 
D-l primar : » In momentul  cand nu vor beneficia  de serviciu  , nu vor plati.  Toate 

comunele au instituit taxa . Daca se incaseaza mai multi bani , firma  investeste  in puble , in alte 
lucruri . » 

Enache Marius : » Mai sunt 2-3 ani si expira proiectul ? » 
D-l primar : » 3 ani . » 
Ristea Ana : » Si o sa se renunte la proiect . » 
Viceprimar Mangiurea Titi : » Cu timpul oamenii or sa se educe si nu se va renunta la 

serviciu . La Grivita  se ia si sticla . Au pubele speciale si oamenii duc acolo sticla . »
D-l  primar : »Se ia selectiv. « 
D- viceprimar : » Adunarea generala a cetatenilor  va fi informata despre toate aceste 

probleme si oamenii se vor conforma . » 
D-l primar : » La noi sunt strazi  unde masina nu poate intra .Sa aducem tomberoanele mai 

aproape .  Toate primariile  au propus 3 lei  pe familia cu o persoana  si 6 lei  pe familia cu doua sau 
mai multe persoane . Prefectura a recomandat sa se stabileasca taxa pentru fiecare  persoana . »

Savulescu Stela : » Sunt persoane  care nu au venituri , nu au de unde sa platateasca . « 
D-l primar : » Unde sunt familii mai nevoiase ,sa se faca declaratia pentru doua persoane. 

 Proiectul asa a fost , pe  o persoana sau  cel mult  doua  persoane din familie »
Savulescu Stela : » Daca dau declaratie pe propria raspundere , trebuie sa treaca toate 

persoanele . » 
Viceprimarul : » Dar cate familii sunt cu multi membrii ? Au copii , dar unii sunt plecati la 

scoala  si vor fi scutiti . « 
D-l primar : » Dar  eu am fost la o sedinta  la societate si i-am adus doamnei secretar o 

modificare de hotarare , prin care se propunea ca taxa sa fie stabilita pentru fiecare persoana din 
familie .Deci Prefectura propusese modificarea hatararii de consiliu. « 

Secretar comuna : » Proiectul de hotarare asa a fost . Si putem adopta hotararea tot asa . 
Numai ca  va trebui sa o modificam , asa cum au modificat-o si celelalte primarii  la propunerea 
Prefecturii. « 

Ristea Ana : » La Colelia nu este niciun  tomberon pe strada . » 
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D-l primar : » Nu le-ati vazut dumneavoastra . Eu am fost la sedinta  si Colelia a cumparat 
tomberoanele , nu le-a primit gratuit cum le-am primit noi. «  

Enache Marius : » Ei au participat cu taxa de infiintare ? «  
D-l   viceprimar : » Nu. » 
Secretar comuna : » Ei platesc  pubelele . Se compenseaza . » 
Draghici Geta : » Asociatia are  un statut  pe care trebuie sa-l respectam . » 
Enache  Marius : » Si dupa ce  aprobam hotararea , ce facem ? « 
D-l primar : » Noi trebuie  sa-i informam  ca daca fac contract cu  societatea  este mai ieftin . 

La Slobozia nu se intreaba . Iti fac contractul pe fiecare persoana . »
Savulescu Stela : » Dar acolo doar duc gunoiul la tomberon . »
D-l primar : » Si la noi unde-l duc ? »
Ristea Ana : »Eu daca am 10 porci  unde duc gunoiul ? « 
D-l primar : » Avem platforma  compost pentru gunoi   de grajd  dar nu de gunoi menajer.»
Enache  Marius : »  Ziceam  ca o sa incasam bani mai multi , sa facem si noi ceva cu ei . » 
Savulescu Stela : » Nu. Noi o sa platim taxa , dar oamenii nu vor platii. » 
D-l viceprimar : » trebuie sa mergem paralel . Daca nu merge , o radiem intr-o sedinta 

ulterioara si gata . Vorbiti cu domnul  director de la societate  sa ne aduca  tomberoane  si pentru 
sticla . » 

D-l primar : » Eu sunt dispus oricand sa facem  adunare cetateneasca.Sa hotaram 
impreuna . »

Savulescu Stela : » Daca taxa este de 3 lei pe persoana , oamenii nu vor plati . » 
D-l primar : » Vor face  contract cu firma . » 
Cipu Virgil : » O persoana  care  vrea sa faca  contract , unde se duce ? » 
D-l primar : » Au un delegat . » 
Secretar comuna : » Vorbesc cu baietii de la  noi . » 
D-l primar : » Cu Ionescu si cu Vasilica Necula . Ei sunt angajatii nostri . » 
Secretar comuna : « In comisiile de specialitate ati propus unele modificari . Taxa speciala 

sa se plateasca trimestrial ? «  
Domnii consilieri  sunt de acord  ca taxa speciala sa fie  platita  trimestrial , in patru rate 

egale  . 
Secretar comuna : » Iar pentru anul 2012 declareatiile sa fie depuse pana la sfarsitul lunii 

august ,asa cum era propus iar taxa sa fie platita pana la sfarsitul anului pentru lunile august , 
septembrie , noiembrie si decembrie ? « 

Toti consilierii sunt de acord cu aceste modificari . 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt interventii.
Proiectul de hotarare , cu modificarile aduse , se supune la vot .
Se adopta  cu votul a 10 consilieri prezenti . 
Se abtine  Ristea Ana .
Enache Marius : » Pasii urmatori ? » 
D-l primar : » Ducem tomberoanele la fiecare gospodarie . » 
Se trece la punctul 6 « Rectificarea bugetului local  pentru anul 2012 « .
Domnul   primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat avizele  de aprobare  pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Draghici Geta  face precizarea  ca a luat banii de unde a putut ca sa poata plati suma catre 

SC CARGO SA Slobozia .A trebuit sa suplimenteze cheltuielile . Ca sa suplimenteze cheltuielile a 
trbuit sa suplimenteze si veniturile . 

Savulescu Stela : » Cati bani se iau din buget ? » 
Draghici Geta : » 500  de milioane lei vechi .  Trebuie sa fac rost de credite . » 
Savulescu Stela : » Decat sa se ajunga la executare silita ! «  
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Draghici Geta : » Avem executare silita , dar am ajuns la ultimul stadiu . Urmeaza sa ne 
blocheze  contul. » 

Nu mai sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul «  Diverse «  .
D-l primar : » Am cereri pentru silozul de la Nicolesti si si de la  domnul Nistor  sa cumpere 

terenul pe care au constructiile . Am facut evaluarea care este  foarte mare  . S-a ajuns la 2,5 euro pe 
metru patrat  la domnul Nistor . 38 500  mii  euro la Nicolesti si 20  de mii de euro la Tovarasia . Li 
s-a parut ca pretul este  mare . « 

Draghici Geta : »Evaluarea a fost facuta  de un evaluator  autorizat.  Dar preturile nu sunt 
batute in cuie . « 

D-l primar : » Am documentatia aici  sa o vedeti. Daca sunteti de acord ca in sedinta 
urmatoare sa-i invitam  pe domnii de la Prutul si pe domnul Nistor . «  

Savulescu Stela : » Si eu am vrut sa cumpar si mi s-a spus  ca nu s-a facut evaluarea . » 
D-l primar : » Nu era facuta evaluarea . Acum daca facem evaluarea , o facem pentru toate 

terenurile  . »
D-l viceprimar : » Evaluarea este facuta pentru toate terenurile din domeniul privat ? » 
D-l primar : » Da. Pentru evaluare nu s-a luat niciun ban . »
Cipu Virgil : »  Pe noi nu ne avantajeaza  mai  mult sa concesionam terenurile ? » 
Secretar comuna : » Terenurile au fost concesionate . Proprietarii constructiilor vor sa 

cumpere terenurile concesionate . Daca terenurile se vand , cu banii  luati putem face ceva . « 
D-l viceprimar : » Daca adunam  comisionul pe  49 de ani  nu primim cat ar plati  daca  am 

vinde terenurile acum . Fiind  constructiile pe  aceste locuri , cel care a intocmit evaluarea  se leaga 
si de  acest lucru . » 

D-l primar : » Ramane sa studiati documentatia  pe comisii . La sedinta urmatoare sa vina si 
ei si sa discutam . » 

Stoicescu Ion : » Daca se vinde  mai scump decat evaluarea sa nu intram in partea  cealalta , 
la supraevaluare  si invers . «  

Draghici Geta : » Eu am  calculat  pentru un loc de casa  si  s-a ajuns  la 100  de milioane lei 
vechi . » 

Secretar comuna : » Acesta este pretul  ce se practica  . Eugen a cumparat locul de casa  de 
10 arii cu 100 de milioane lei vechi . Deci , evaluarea  in acest caz este corecta . »

D-l primar : » Fiecare comisie sa-l ia si sa-l studieze  si la sedinta  urmatoare stabilim , 
invitandu-i si pe cei in cauza . » 

Enache Marius : » Daca preturile  sunt mari s-ar putea sa nu- l cumpere nimeni . Eu as 
propune sa vina si ei cu o oferta . » 

D-l primar : » Nu pot sa vina ei cu o oferta . Sa vina sa discutam . » 
Toti consilierii prezenti sunt de acord cu propunerea domnului primar .
D-l primar : » Trebuie sa prezint situatia economica – financiara  la inceput de mandat. Sa o 

iau pe puncte :
1. Avem la Cargo Tera de plata  841 de milioane lei vechi .  Este vorba  de autogrederul 

inchiriat  pentru strazi . Piatra care a fost carata si pusa  pe aceste strazi  este in cantitate de 1 000 
tone . »

Stoicescu Ion : » Ce fel de piatra este ? »
D-l primar : » Piatra sparta  de 0,63 . Aceste lucrari sunt fara contract , facute in mandatul 

domnului Zeca si au la baza o comanda . » 
Draghici Geta : » Tot ce prezinta domnul primar  nu este prevazut in buget .  Pentru aceasta 

piatra  nu este niciun contract . «  
D-l primar : » 2. Stransul gunoiului .  A venit cu  oferta , s-a facut un contract  si mai are de 

lucru . Lucrarea  s-a facut  cam in patru zile  si a costat  813 milioane de lei vechi . Nu exista 
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prevederi bugetare pentru aceste cheltuieli . « 
Enache Marius : » Si cine plateste ? » 
Aldea Gigi : » Cine a comandat lucrarea ! » 
Ristea Ana : » La gunoaie a lucrat o persoana sau mai multe ? «  
D-l viceprimar : » Un autogreder . » 
Ristea Ana : » Un singur om si iau atatia bani ! » 
D-l primar : » Eu nu o sa fac nimic pana nu o  consult pe doamna contabil , pe 

dumneavoastra . »
Savulescu Stela : » Cand luati o decizie  sa ne intrebati si pe noi . » 
D-l primar : » Poate nu veniti ! » 
Savulescu Stela : » Cum sa nu venim ? » 
Draghici Geta : » Asta este problema . Ca nu s-a  luat  nicio hotarare . «  
Cipu Virgil : » Domnul Zeca a incheiat  contracte fara sa aiba bani  in buget . » 
Savulescu Stela : » Eu am intrebat atunci cine plateste piatra . Mi s-a spus ca o plateste 

Consiliul Judetean . « 
Draghici Geta : » Factura am primit-o prin posta . » 
D-l primar : »  Punctul 3.  Avem o cerere din partea domnului Enache Neculai – fostul 

primar , prin care solicita  inchirierea unui apartament . »
Savulescu Stela : » Sa vedem daca  avem locuinte si daca nu sunt cadre didactice care sa le fi 

cerut. » 
D-l primar : » Sunt apartamente . Unde a stat Vintila , Cipu. «  
D-na secretar : » Noi avem o hotarare  cu atribuirea acestor locuinte de serviciu . Locuintele 

de serviciu sunt atribuite  unor categorii pe persoane care deservesc comuna : cadre didactice , 
medici , politisti , etc. si care , bine inteles , nu au locuinta pe raza comunei . Am zis noi in hotarare 
ca daca un apartament nu este locuit de o persoana care sa se incadreze , acesta poate fi inchiriat  si 
altor persoane  cu acordul  Consiliului local . Am hotarat acest lucru pentru ca paratamentele ramase 
libere sa nu se degradeze . « 

D-l primar : » Avem apartamente libere si nu avem  alte cereri . Sunteti de acord sa-i 
inchiriem un apartament ? »

Toti consilierii sunt de acord sa i se inchirieze domnului Enache Neculai  un apartament cu 
doua camere pentru o perioada de 2 ani de zile .  

D-l primar : » Punctul 4. Am refuzat  sa platim o suma mai mare  pentru pavelele  din centrul 
satului . Am platit  ce s-a stabilit prin contract , la inceputul lucrarii . Pe urma s-a mai cerut  o 
suplimentare cu 155 de milioane lei vechi . Contractul s-a incheiat prin mai 2012  pentru borduri . 
Este un deviz de lucrari aici foarte stufos. Noi nu avem hotarare . 

Punctul 4.  Contractul din 08.08.2011 . Reparatii strazi .  Cate 31 de milioane  pe trei facturi 
si una de 248 de  milioane . « 

Draghici Geta : » Studiile au fost facute  dar nu am avut prevederi bugetare. Cand am facut 
bugetul pe anul acesta nu am fost informata de acest lucru , iar de la inceputul anului  nu am avut 
cum sa modific bugetul  «  

Savulescu Stela : » Pentru aceste lucrari  sunt acte ? » 
Draghici Geta : » Sunt studii de fezabilitate . »
Enache Marius : » Daca nu le platim  si ne dau in judecata  o sa le platim ca pe cele de la 

Cargo. » 
Draghici Geta : »  Eu nu pot sa platesc  pana nu am prevederi bugetare . » 
Cipu Virgil : » Daca  investitia depaseste 15 mii de euro nu trebuie sa facem licitatie ?«  
D-l primar : » Da.Eu am prezentat dosarul la Consiliul Judetean .Nu stiu ce se va intampla.»
Savulescu Stela : » Sa vina domnul Zeca sa ne   explice . O sa-l intreb si pe domnul 

Ciuperca. » 
D-l primar : » Noi am avut  o lucrare , strada de piatra , cum ii spunem noi , si nea costat 

cam 390  si ceva de milioane lei vechi . S-a facut licitatie . Drumul asta  s-a facut  cu un miliard si 
ceva . «  
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Draghici Geta : » S-a facut si drumul de la Nicolesti . In valoarea aceasta  intra si acest 
drum. » 

Ristea Ana : » Situatia apei . » 
D-l primar : »  Cei de la Elco au facut cablajul  si acum astept constructorul  sa faca lucrarea . 

A fost platit in avans. Lucrarea la Nicolesti este spre finalizare  si banii au fost dati  in avans  pentru 
ca la sfarsitul anului puierdeam banii . Constructorul este domnul Negoita . . A fost bolnav . A zis ca 
vine . Sa vedem situatia pe teren . » 

Savulescu Stela : » Sa le faceti o adresa . » 
D-l primar : » Daca nu vine saptamana aceasta , o sa le facem o adresa . » 
Draghici Geta : » A fost facuta o  situatie  de lucrari prin care s-a precizat ca s-a facut 

lucrarea , semnata de dirigintele de santier , si pe baza  ei noi  am platit-o. » 
Enache Marius : » Apa pentru situatii de urgenta ? » 
D-l primar : » Sunt doua lucruri distincte . Apa pentru situatii de urgenta si reteaua de apa a 

comunei . » 
Savulescu Stela : » Sunt probleme cu Cargo Tera si  cu stransul gunoaielor . «  
D-l primar : »  Pe celelalte speram  sa le rezolvam . Sa verificam lucrarea cu pavelele . Am 

fost in comisia  cu receptia  pentru Centrul de permanenta  si am refuzat sa semnez receptia  lucrarii. 
L- am intrebat pe cel de acolo daca dumnealui ar semna pentru o asemenea lucrare . A spus ca nu . 
Am avut o oferta verbala  privind un sistem de  supraveghere video  de la Romtelecom. « 

Savulescu Stela : » Si unde le pui in comuna ? » 
D-l primar : » Lasati-ma doamna sa fac prezentarea si apoi vedem  unde le punem . Domnul 

de la Romtelecom  mi-a prezentat o oferta pentru 8 camere  de supraveghere pentru  care trebuie sa 
platim 25 de milioane de lei  pe luna timp de 2 ani de zile . O camera o sa punem in centru , alta la 
cealalta  intersectie , un pe vale , una la intrarea in sat . Punem patru  la Milosesti , doua la Nicolesti 
si 2 la Tovarasia . «  

Cipu Virgil : » Este o idee buna . Sa nu mai iasa  cu carutele  noaptea. «  
Ristea Ana : » Gasesc ei pe unde sa iasa ! » 
Savulescu Stela : » Taie firul si tot intra. » 
Ristea Ana : » Sa ne mai gandim . Sa o mai lasam . » 
D-l primar : » Sunt  camere  de vedere cu infrarosu. « 
Savulescu  Stela : » Ave malte prioritati. « 
D-l primar : » Banii pentru apa vin cu destinatie speciala . De acolo nu putem cheltui nimic 

in alta parte . Pe langa cele 8 camere de vedere  se mai pot pune servere pentru inca  8 camere. 
Vreau sa  refacem organigrama . Sa refacem postul de contabil . Iar Alin a fost angajat prin 

Directia muncii .Sunt trei contabil acum . « 
Ristea Ana : «  Noi nu am stiut. » 
D-l primar : » Sa fie cu studii superioare sau sa desfiintam postul . Dar Getuta  are nevoie de 

un contabil !«  
Savulescu Stela : » Atunci de ce desfiintam  postul ? » 
D-l viceprimar : » Sa delegam atributiile  mele . » 
D-l primar : » Sa vedem . Ce sa dam in primire ? Anul trecut cand au venit in control nu au 

gasit nimic .Acum s-a intamplat acela-si lucru . O sa facem impreuna ce trebuie facut.
In centru este mizerie  mai mult de la animale . Gigi , sa inchideti  portile spre stadion . »
Savulescu Stela : » Nu putem sa le inchidem ! « 
D-l primar : «  Dumneavoastra ati fost contra tot timpul  si acum sunteti contra . Vreti sa le 

inchidem ? »  . 
Savulescu Stela : » Dar nu se mai inchid . »
D-l primar : » Se vor inchide . Eu am inceput sa car pamant  sa punem flori si pe partea 

cealalta  a drumului din centru . «  
Savulescu Stela:» Sa punem intai borduri,pentru ca  pamantul  la ploi va  aluneca in sant.» 
D-l primar : » De ce sa cumparam borduri ? Pamantul va ramane asa ! «  
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Savulescu Stela : » Vacile sa fie duse de lant si pasarile tinute in curte. « 
Ristea  Ana . Da. Vacile sa fie duse de lant . Ei duc vacile  in card. « 
D-l primar : » Am primit reclamatie de la Scoala  ca oamenii  duc animalele  sa pasca in 

curtea Gradinitei . Eu am vorbit cu  vecinii  si le-am zis sa nu le mai duca  si nu le-au mai dus. Dar 
stiu ca educatoarele le-au dat voie . 

Doamnele de Posta cer spatiu .
Intr-o hotarare a Consiliului local s-a discutat ca se vor face doua  cabinete medicale  pentru 

ambele doctorite.  Nu s-a facut  dacat pentru una . S-a facut in schimb centru de permanenta  care nu 
va functiona  niciodata . » 

Savulescu Stela : » Au fost bani dati de UE . Acum nu mai sunt bani . » 
D-l primar : » Au fost luate la Dispensar doua aparate de aer conditional  care nu au fost 

platite . »
Aldea Gigi : » Nici domnisoara doctor  nu a pus sufletul . Este privatizata , trebuia sa-si faca 

cabinet . »
D-l primar : » Domnul Zeca i-a promis , dar nu i-a dat spatiu . » 
Secretar comuna : » Privitor la inchirierea unui spatiu pentru posta . Anul trecut am adoptat o 

hotarare si le-am dat direct si gratuit  un birou de aici din Primarie . Hotararea a fost declarati ilegala 
si a fost revocata . A fost revocata pe motiv ca Postra Romana nu mai este regie autonoma  ci 
societate comerciala . Fiind societate comerciala nu putem sa-i inchiriem direct spatiu si sa i-l dam 
gratuit . Au bani .Sa amenajeze spatiul in care functioneaza . » 

Stoicescu Ion : »  Spatiul unde sunt acum nu este tot al nostru ? » 
Secretar comuna : » Este tot al nostru , dar nu au fecut nimic de cand l-au preluat . Acum vor 

in alta parte . Avem noi alt spatiu de inchiriat ? » 
D-l primar : » La caminul cultural .«  
Secretar comuna : » Spatiul acela din spatele scenei  are o destinatie anume , pentru artisti. A 

fost inchiriat  pentru baruri , dar niciodata asa cum trebuie . Ca sa le dam spatiul acesta ar trebui si 
un aviz de la cultura . Credeti ca  ar fi ce acord cultura cu acest lucru ? » 

D-l primar : » Atunci ce le raspundem . « 
Secretar comuna : » Nu avem  alt spatiu . Sa-si renoveze spatiul pe care l-au primit de la 

Primaria Milosesti , gratuit. «  
Toti consilierii prezenti sunt de acord ca Posta sa functioneze in continuare in spatiul in care 

sunt acum si sa-l renoveze. 
Ristea Ana : » Parcul ? » 
D-l primar : » Este foarte costisitoare  amenajarea parcului . As dori sa facem si inventarierea 

bancilor confectionate . ».
Savulescu Stela : » Constructiile din curtea Caminului cultural ? » 
D-l primar : » Sa vedem ce este cu ele . Au autorizatie  de construire , ale cui sunt  si apoi 

vedem ce putem face . » 
Savulescu Stela : » Magazinul de la Chicu si de pe strada mare ? Au inchis trotuarul . » 
Secretar comuna : » Patronul a adresat primarului anul trecut o cerere prin care dorea in 

concesionare  domeniul public din fata magazinelor  pentru amenajarea unor gradini de vara . Noi 
i-am raspuns ca acel teren constituie zona de protectie a drumului si nu poate fi concesionata . dar el 
a inchis zona , astfel ca oamenii , copiii sunt obligati sa mearga pe strada , sa ocolesca amenajarea . 
Tanti Otilia nu vorbeste cu mine de cand i-am spus sa-si retraga gardul  , prin care  blocase o 
straduta . Pana nu ne-am adresat politei  nu a retras gardul . Dar si asa nu l-a retras cat ar fi trebuit  si 
cum era in titlul de proprietate . Dar, i-a zis cineva  din Primarie  ceva ? Nu . Doar eu  am pus 
piciorul in prag si mi-am facut-o «  prietena «  pe  tanti  Otilia ! » 

D-l primar : » O sa  ii facem pentru incepu adresa  si daca nu se rezolva  situatia vedem mai 
departe  ce trebuie sa facem . Doamna Popescu Maria a depus la noi o sesizare .   Este vorba de 
poluarea fonica .  O deranjeaza muzica tare de la barurile  din vecinatate .Are  dreptate . « 
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Savulescu  Stela : » Noi avem autorizatie  pentru  terasa si respectam  atat orele cat si ecibelii 
admisi . » .

Popescu Valentin : » Sa ne intelegem untre noi doamna . Imi pare rau ca am mers  la politie 
pentru acest lucru. »

Savulescu Stela : » Dar nu este pentru prima oara cand mergeti la politie . Ati mers de multe 
ori .  Noi platim o taxa pentru terasa si respectam orele . » 

D-l primar : » Si eu poate ii spun angajatului  sa dea muzica mai incet  si dupa ce plec eu  o 
da mai tare . Sau il obligam sa inchida usa de la intrare . 

Asociatia crescatorilor de animale  . In mandatul  trecut domnul Zeca a vrut sa inchirieze 
islazul . »

Secretarul comunei : » A venit cu o cerere Asociatia Strapazanu  sa concesionam din islaz 
proportional cu numarul de animale detinut de membri asociatiei  . Dar asociatia nu era o asociatie a 
crescatorilor de animale iar in statut  nu aveau prevazuta activitatea cresterii animalelor . Aveau 
prevazute alte activitati. Toata documentatia era gresita . Ei au gresit inca de la inceput cand au cerut 
dovada disponibilitatii denumirii  pentru Asociatia Strapazanu  si nu pentru Asociatia crescatorilor 
de Animale Strapazanu . Prin Judecatoria Slobozia s-a admis cererea de  inscriere  in acel registru 
unic a  «  Asociatiei  Strapazanu « si  nu a Asociatiei Crescatorilor de Animale  Strapazanu . Oare 
Consiliul local nu putea concesiona islaz decat asociatiilor Crescatorilor de animale . Iar 
concesionarea trebuia facuta pana la data de  1 februarie .  Ei au venit in mai .Acum , pana la anul 
sa-si corecteze actele  si sa vina sa depuna cerere in luna ianuarie 2013 pentru concesionare islaz. 
Atat a insistat  fostul primar  sa le concesioneze  din slaz , ca pana la urma i- am spus fostului primar 
ca eu ii fac proiectul de hotarare dar nu semnez de legalitate  si spun de ce nu semnez . A fost cu ei 
pe la Prefectura . Am inteles ca ce le-am spus eu le-au  spus si acolo . »

D-l primar : » Carburantul este epuizat  pana la sfarsitul anului .  Am desfiintat pana acum 
doua linii telefonice . Una a fost a telefonului mobil folosit de fostul primar . Eu nu-l folosesc.  De 
masina institutiei  beneficia doar domnul Zeca .  Ceilalti angajati daca trebuiau sa mearga la 
Slobozia se duceau cu alta masina  sau cu masina personala  si  aduceau chitanta pentru benzina . 
Acum merg cu masina institutiei si nu mai primim la plata chitante . Eu nu am nevoie de masina 
institutiei . Merg cu masina mea . Folosim bonurile  in limita cantitatii de carburant permise . Avem 
un singur abonament telefonic  la Primarie si platim 6 milioane de lei vechi . Si pentru Nicolesti si 
Tovarasia platim cam 8 milioane . In luna august expira contractul  si eu am sa-l reziliez .

Ristea Ana : » Numai rele a facut fostul primar . Acum la sfarsit ne spuneti ceva bun ? » 
D-l primar : » O sa va dau vesti bune in functie de cum am avut prezenta la vot. . Asa mi-a 

zis cineva ! «  
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care am intocmit  prezentul proces verbal .

Intocmit ,
                                                             Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier Dumitrascu Mihai 
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