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JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

Procesul – verbal   
incheiat in cadrul şedinţei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  31.01.2012   

In data de  31.01.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  primarului nr. 35 din  25.01.2012 .

Consilierii locali au fost  invitati la sedinta prin adresa nr. 205/25.02.2012.
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  si  delegatul sătesc Dobrin Stefan .
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Zeca Vasile ,
- d-l viceprimar Chitoiu Nelu ,
- d-na secretar Jipa Eugenia ,
- d-na Ciobotaru Ana  – referent 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  de îndată a Consiliului local Milosesti  din 

data de  10.01.2012 .
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  prezenţi.   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :           

I. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarari :
1.Proiectul de hotarare nr. 43 / 30. 12. 2011 privind  aprobarea bugetului local pentru anul 
2012. 
2. Proiectul de hotarare nr. 2 / 23.01.2012 privind aprobarea  Regulamentul  de  organizare 
si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala , a Codului etic al personalului 
care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Planului 
strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de 
Asistenta  Sociala  in perioada  2012 – 2017 .  
 Initiator – Primar Zeca Vasile .   

II. Diverse .
Ordinea  de zi  propusă   se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : » Aprobarea bugetului local pentru anul 2012. »
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare  pentru proiectul de 

hotarare propus.
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D-na referent contabil Ciobotaru Ana prezinta  proiectul de hotarare   . 
Face precizarea  ca proiectul de hotarare propus  initial a fost modificat in urma 

repartizarii sumelor de catre DG FP Ialomita si Consiliul judetean Ialomita si  comunicat 
consilierilor locali . Acest proiect  de hotarare trebuie din nou modificat , deoarece  bugetul s-a 
micsorat cu 35 mii lei .

S-au luat  in considerare veniturile proprii .Veniturile proprii pe ultimii doi ani .   Sumele 
din TVA vin de la bugetul de stat. Cand s-au facut propunerile , s-au facut mai intai cheltuielile 
si apoi  s-au defalcat pe trimestre. Pe total , bugetul scade  cu 35 mii lei , datorita acelei formule 
de calcul . 

D-na referent contabil Ciobotaru Ana prezinta modificarile din proiectul de buget scazute 
cu cei 35  de mii  de lei .

D-l Capbun Stefan : » Are vreo logica ? » 
D-l primar : » Bugetul local  , acesta este . Bani la bugetul local  nu prea avem . «  
D-l Capbun Stefan : » Surse la bugetul local nu  avem. Cum iesim din aceasta dilema ? »
D-l primar : » Nu prea iesim ! »
D-na Ristea Ana : » Numai la Milosesti este situatia aceasta ? » 
D-l Capbun Stefan : » La Milosesti nu sunt surse . Nu avem  de unde realiza venituri 

.Cine plateste  impozit ? Domnul Dogaru , domnul Sturzoiu ….. . « 
D-na Ciobotaru Ana : » Au luat bugetele prognozate pe ultimii doi ani . «  
D-l Dogaru Vasile : » Bugetul s-a realizat ? »
D-na Ciobotaru Ana : » Cum va spuneam , de doi ani incoace bugetul local  se face  pe 

baza  bugetului  realizat in ultimii doi ani . Bugetul local nu s-a realizat . Sunt restantieri . Daca 
vreti , va aduc situatia  exacta de la operatorul de rol . « 

D-l primar : » Cateva comune au realizat bugetul  din tot judetul . » 
D-l Dogaru Vasile : » Acesti bani  cred ca intra la bugetul nerealizat . Daca trebuie 

colectati , trebuie sa gasim o solutie sa-i colectam .  Cam ce procent  s-a  realizat ? »
D-l primar : » Cam 70 % . » 
D-na Ciobotaru Ana : » Anul acesta platim si asistentii personali din bugetul local . »
D-l Capbun Stefan : » Bani pentru transport cadre si elevi ? » 
D-na Ciobotaru Ana : » La 65  avem  15 000 lei  pentru cadre. Pentru elevi asiguram 

carburantul . Pentru salarii cred ca ne ajung . » 
D-l Capbun Stefan : » Daca ne maresc salariile ? «  
D-na secretar : » Cand ?  Dumneavoastra ati crezut ? » 
D-l Capbun Stefan : » Ce facem cu situatia acesta , cu vremea ? » 
D-l viceprimar : » Este foarte fig in Scoala . Poate sa  confirme doamna Popescu , domnul 

Valentin. » 
D-l Cipu Virgil : » In ultimile  doua clase este foarte frig! » 
D-l Ilie Iulian : »  Trebuia o centrala mai mare . » 
D-l primar : » Am zis sa  luam  o centrala  mare pentru Scoala  si pe aceasta  sa o dam la 

Gradinita , pentru ca si acolo trebuie. « 
D-l Capbun Stefan : » Si acestia de la drumuri . Unii vin pana la sosea , altii vin pana aici. 

Incep treaba unii si pana o termina altii … ? » 
D-l primar : » Unii sunt pentru drumurile nationale altii pentru drumurile judetene . « 
D-l Capbun Stefan : » Ieri iar nu s-a mai putut circula . »
D-l primar : » I s-a stricat o pompa lui Marian  si nu a mai putut sa dea zapada . »
D-l Enache Marius : » Se circula pe nationala si aici nu .  Ne impiedicam aici , cativa 

metri . »
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D-l Aldea Gigi : » In toate satele  s-a putut circula . La noi degeaba sambata s-a putut 

circula. »
D-l primar : «   S-a inceput cu desfundatul de la Nicolesti , pentru ca am avut un mort 

acolo .«  
D-l Aldea Gigi : » La Traianu  toate strazile  au fost curatate.  Si nu numai la Traianu . 

Peste tot pe unde duc eu paine , ca la Milosesti nu am vazut. »
D-l primar : » Ar trebui sa avem un utilaj al nostru pentru strazi. »
D-l Enache Marius : » Daca nu este nou , nu facem nimic. » 
D-l primar : » Sa vorbesc cu cei de la armata , sa vedem daca putem  lua unul bun . » 
D-na Ciobotaru Ana : » Cu banii de la pasune  nu putem lua un utilaj ? » 
D-l primar : » Putem lua un utilaj cu banii de la pasune . Putem strange si gunoiul

cu el . » 
D-l Dogaru Vasile : » La nea Militaru s-au intins iarasi cu  gunoaiele ! » 
D-l primar : » Anul acesta sa nu mai luam ingrasamant , si sa luam un utilaj . Avem cam 

un miliard de lei .Putem sa luam cu banii astia. »
D-l Enache Marius : » Tot vechi . » 
D-l Aldea Gigi : » Poate  un alt viscol o sa-l prinda aici pe domnul primar si o sa ia 

masuri. Eu , pe perioada viscolului am tot fost aici , am virbit cu domnul vice. Cu cine au venit 
copiii domnule primar acasa vineri ? « 

D-l Cipu Virgil : » I-a carat  Mircica  in mai multe  ture. » 
D-l Capbun Stefan : » Banii din taxele de drum unde se duc ? Unde se duc si banii de la 

sanatate , nu domnule Marius ? » 
D-l Enache Marius : » Banii de la sanatate se duc la minister . » 
D-na Ciobotaru Ana : » Alta data  banii intrau in contul  Casei de Asigurari . »
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii .
Nu mai sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot , cu modificarile facute  prin diminuarea cu 35 000 

lei .
Proiectul de hotarare se adopta in unanimitate .
Se trece la punctul  2 al ordinii de zii : » Aprobarea  Regulamentul  de  organizare  si 

functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala , a Codului etic al personalului care oferă 
servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Planului strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala  in 
perioada  2012 – 2017.”  

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

hotarare propus . 
Domnul Capbun Stefan  solicita ca doamna secretar sa faca unele precizari .
Doamna secretar spune  ca in expunerea de motive sunt precizate motivele initierii 

proiectului de hotarare , hotararea trebuia adoptata , deoarece la ultimile doua controale  pe linie 
de asistenta sociala , in procesul verbal intocmit de organele de control s-a stabilit ca masura de 
realizat , adoptarea acestei hotarari . Proiectul de hotarare s-a intocmit avandu-se in vedere 
Regulamentul  cadru . O astfel de hotarare nu poste fi facuta de oricine , fara a avea un 
regulament intocmit de specialisti in domeniu. 

Presedintele 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  si se adopta in unanimitate .
Se trece la punctul “ Diverse .”
Domnul primar face precizarea ca a fost la o sedinta la Traianu  pe tema gunoaielor . 

Oamenii nu platesc , nu incheie contracte  pentru salubritate .Trebuie instituita taxa speciala.
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Domnul Capbun Stefan :” Sa plateasca Primaria  tot din bugetul local  pentru gunoaie . 
Cand am propus sa platim din bugetul local ne-au spus ca nu se poate .” 

D-l Enache Marius :” Nu am propus eu sa platim din bugetul local si s-a zis ca nu este
 corect ?”

D-l primar :” Ne-au zis  ca ne dau  bani pentru drumuri  si nu ne-au dat . O sa merg din 
nou la ei .”

D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii .
Domnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Trifu Vasile 


