
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL – VERBAL    
al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  02.04.2013 

In data de 02.04.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 98/ 27.03 .2013 . Consilierii au fost 
invitati la sedinta prin adresa nr. 697 / 27.03.2013 .La sedinta a fost invitat si domnul Prefect .

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

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

Sunt  absenti  consilierii  :  Stoicescu Mihai  si  Stoicescu Ion.                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na Draghici Geta – inspector  contabil,
- d- l Cilibeanu Gheorghe ,
- d-l Cilibeanu Emil .
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile  aprilie , mai si iunie 2013 .
D-l Cipu Virgil  il propune pe domnul Aldea Gigi .
Nu mai sunt propuneri .
Se alege  domnul Aldea  Gigi  presedinte  de sedinta pentru lunile  aprilie,mai si iunie 2013 .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data de  

26. 02 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile aprilie , mai si iunie  2013.
2. Aprobarea  bugetului local  pentru  anul 2013.
3. Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  pentru luna februarie 2013 , la si de 

la locul de munca a cadrelor didactice  de la  Scoala  Profesionala Milosesti , care nu 
au  domiciliul sau resedinta in  localitatea  Milosesti . 

4.   Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : « Aprobarea  bugetului local  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 propus. 
D-na Draghici Geta : »  Fata de discutiile  purtate  pe comisii , au intervenit modificari . Ne-au 

mai scazut din  bani  , 75  de  mii de lei .  Trebuie sa reducem si de la venituri si de la cheltuieli .De la 
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venituri am scazut de la  investitii  , de la alimentare cu apa  25 de mii , 30 de mii  de la baza 
sportiva  ,iar pe partea materiala am scazut 10 mii de la Scoala si 10 mii de la Primarie . Bugetul  
initial s-a  structurat  pe incasarile anului  trecut.  Daca anul  acesta  incasam mai mult , o sa prevedem 
mai mult la  anul . « 

D-l primar : «   Fiindca tot suntem la acest capitol , vreau sa va spun ca avem doua 
cereri  din partea Bisericilor . La buget ne-au taiat si din bugetul nostru , ce sa mai alocam acum !A 
cerul Preotul  de la Tovarasia 8 000 lei si Preotul de la Nicolesti 30 000 lei . « 

D-l Enache Marius : » Preotul de la  Nicolesti a fost invitat , sa discutam , dar nu a venit. »
D-na Draghici Geta : » Pentru Biserici am prevazut cate 1 000 lei  pentru fiecare . Atat s-a 

putut . La rectificarile viitoare , vedem ce putem face. » 
D-na Savulescu Stela : » La Caminul cultural nu prindem  nimic ? « 
D-na Draghici  Geta : » La capitolul 6710 am prevazut 21 de mii  de lei , la autofinantate , total 

cheltuieli .Din bugetul local  finantam  salariul  de 9 mii de lei si  restul  de 6 mii  pentru materiale . «  
D-na Savulescu Stela : » Sa dotam si noi  Caminul cultural . Sa cumparam  scaune , mese, 

vesela , tacamuri  , sa se poata organiza mese festive ( botezuri, nunti ) , chiar si inmormantari 
( parastase ) . « 

D-l primar : » Si le convine doamna sa plateasca   600 lei  pentru chirie ? «  
D-na Savulescu Stela : »  Daca vor. »
D-na Draghici Geta : » Ei vor pe gratis. » 
D-na Savulescu Stela : » Noi avem un Camin cultural foarte frumos , in comparatie cu alte 

camine culturale din alte localitati  si nu-l folosim . Nu se realizeaza  activitati. » 
D-l primar : » Directorul de camin ar trebui sa stea numai acolo . Dar nu avem bani sa putem 

realiza  ce ar trebui. » 
D-na Draghici Geta : » Daca ar   sta numai acolo nu  si-ar lua salariul , pentru nu  se realizeaza 

venituri. «  
D-na Savulescu Stela : » Sa  facem o echipa de dansuri . »
D-l primar : » Ca sa intreti o chipa de dansuri trebuie sa ai bani . Domnul Negroiu de la 

Tovarasia a fost singurul care a sponsorizat . »
D-na Savulescu Stela : » Scoala trebuie sa se sponsorizeze. Sa cumparam o masa de tenis  la 

Camin   si sa plateasca . »
D-na Draghici Geta : » Cine sa-i suprevegheze ? »
D-l Dobrin Stefan : » Nu vine nimeni sa faca inmormantare la Caminul cultural . » 
D-na Savulescu Stela : » Eu , de exemplu , daca se intampla ceva cu mama , nu am unde sa fac. 

As face la Camin. « 
D-na  Ristea Ana : » Se pot face  multe  activitati . Se poate organiza discoteca. » 
D-na Draghici Geta : » Pentru discoteca trebuie platita taxa de autor , licenta  , etc. Nu scoatem 

noi bani la discoteca cate taxe trebuie sa platim . » 
D-na Ristea Ana : » Stiu . » 
Presedintele de sedinta  intreaba daca mai sunt intrebari ,   interventii  , la  acest punct  al 

ordinii de zi.
Nu mai sunt intrebari interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea privind  aprobarea bugetului local pentru anul 2013 cu votul celor   noua 

consilieri prezenti . 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : » Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  

pentru luna februarie 2013 , la si de la locul de munca a cadrelor didactice  de la  Scoala  
Profesionala Milosesti , care nu au  domiciliul sau resedinta in  localitatea  Milosesti . « 

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului  de hotarare . 
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Comisiile de specialitate  si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  a proiectului de 
hotarare propus. 

Presedintele de sedinta  intreaba daca  sunt intrebari ,   interventii  , la  acest punct  al ordinii de 
zi.

Nu mai sunt intrebari , interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea privind  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  pentru luna 

februarie 2013 , la si de la locul de munca a cadrelor didactice  de la  Scoala  Profesionala Milosesti , 
care nu au  domiciliul sau resedinta in  localitatea  Milosesti, cu votul celor   noua consilieri prezenti . 

Se trece la  punctul patru al ordinii de zi «  Diverse . » 
D-na Savulescu Stela :” Asta am vrut sa spun. La Camin sa avem scaune , mese, tacamuri. 

Daca cineva are nevoie la o nunta sa aiba de unde lua . “
D-l viceprimar :” Cu vesela este greu .  Furculitele si lingurile de inox  pot fi schimbate.” 
D-n Savulescu Stela :” Macar  mese si scaune.” 
D-l presedinte de sedinta :” Cererea lui nea Gigă .” 
D-l primar :” Discutam  de vreo sapte,opt ani  de zile . Nu a fost pus nimeni in legalitate acolo. 

Noi trebuie sa respectam legea .  Doi dintre solicitanti sunt  si consilieri locali .  Au un spatiu delimitat, 
au carte funciara . Nea Gică a cerut de cativa ani , dar nu este carte funciara  facuta . “

D-na Ristea Ana :” Dar  ceilalti  sunt in legalitate ?” 
D-l viceprimar :” Au contracte de  concesionare.” 
D-na Ristea Ana :” Si au toti carti funciare ?”
 D-l viceprimar :”Nu se faceau carti funciare atunci .”
D-na Savulescu Stela :”Cum au facut carte funciara ?”
D-l primar :” Pentru cladire.”
D-l viceprimar :”  Nu au carti funciare.  Ne infierbantam si nu ajungem la nicio intelegere. “
D-na Savulescu Stela :” Era din domeniul privar , curti constructii.”
D-na Ristea Ana :” Pot cere si altii acolo.” 
D-na Savulescu Stela :” Acolo au proprietati  Aldea si Enache . Acum  vreti sa le dati  acestora 

un drum . Nea Gică  vrea  sa le dam  de aici ( precizeaza pe harta cadastrala ) , sa intre si Gigel si 
Marius. “

D-l primar :” Pentru suprafata de teren  pentru care nu sunt intelegeri , propun sa ramana  la 
dispozitia noastra.” 

D-na savulescu Stela :” Stabilit drumul  care trebuie sa existe de servitute.”
D-na secretar :” Concesionarea  directa o putem face proprietarilor cladirilor doar pentru 

terenul aferent acestora  si a celui absolut necesar desfasurarii activitatii. Daca exista teren in plus , 
acesta trebuie scos la licitatie . Pot veni sa leciteze toti . Castiga cine  ofera mai mult.” 

D-l Enache Marius :” Nu putem sa intram pe drumul acela agricol . Noi toata iarna nu am putut 
merge pe el. “ 

D-l Cipu Virgil :” Nea Gică , ati vorbit cu oamenii acestia ?” 
D-l Cilibeanu Gică :” Da.  Noi ne-am inteles intr-un fel . “ 
D-l viceprimar :” Atunci , ce ne mai certam  aici.”
D-l Cipu Virgil :” Sa facem drum  pe terenul lui nea Gică . “
D-l viceprimar :” E teren pus in posesie . Mai raman  2000 de mp. “
D-l Cilibeanu Gheorghe :” Eu am vorbit cu Gigi . Am  batut niste tarusi.  Am stabilit sa facem 

drum pe langa gardurarita.” 
D-na Savulescu Stela :” Foarte rau ca  primaria nu le-a cerut impozit.” 
D-l viceprimar :” Pentru ca am facut reactualizarea domeniului privat . Unde a fost posibil am 

facut punerea in posesie pentru teren intravilan . Ne-am dus la nea Gică.  Si i-am spus :” Nea Gică , 
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facem contrac de concisune pentru terenul aferent  cladirii matale ? Fac , fac, fac. Dar nu a avut 
nici un act  de proprietate pentru cladire .  Atunci puteam sa facem concesionarea fara carte funciara. 
Acum nu mai putem sa-i  concesionam terenul fara carte funciara. “

D-l Cipu Dumitru :”Atunci , ei trebuie sa se inteleaga.” 
D-na Savulescu Stela :” Atunci de ce  se discuta la diverse?” 
D-l primar :” De ce discutati  doamna , este prevazut  pe ordinea de zi?” 
D-l Cilibeanu Emil :” Ati zis  ca la sedinta urmatoare , clarificam . De aceea am venit .”
D-l Cipu Virgil :” Eu zic  sa se inteleaga  ei , sa nu se certe.” 
D-l primar :” Eu nu fac contractul de comodat  si cu cele 20 de arii . Contractul de comodat eu 

il fac. Si il fac doar pentru terenul aferent si absolut necesar . Celalalt teren trebuie scos la licitatie.”
D-na Savulescu Stela :” Atunci , daca nu depinde  de noi , de ce mai discutam ?”
D-na secretar :” Contractul de comodat este un act prin care un bun se da in folosinta gratuita 

pentru o scurta perioada de timp .Domnul primar a zis initial ca il incheie pentru o luna , doua , cel 
mult trei .”

D-l viceprimar :” Doar pentru intocmirea cartii funciare. Pe baza acestor acte se fac  cartile 
funciare  si apoi noi concesionam terenul .” 

D-l Aldea Gigi :” Doamna Savulescu sa mearga acum la locul  faptei . Daca  nea Gică  este de 
acord  cu drumul  la gardurarita, nu am nimic impotriva.” 

D-l Cilibeanu Gică :” Am stabilit asa , pentru ca este la jumatatea  drumului dintre  noi . “
D-l primar :” Pentru  cei 20 de ari sa facem favoarea unora ?” 
D-l viceprimar :” Italianului . Noi i-am concesionat  mai mult teren . Acum puteam  sa 

concesionam  acel teren  altor investitori  , care realizau alte investitii.” 
D-l Primar :” Noi cand am mers acolo , am fost calcati in picioare .” 
D-l viceprimar :” Si toti  trei s-au  purtat  la fel . Ei s-au inteles .”
D-l Aldea Gigi :” Stabiliti acum .” 
D-l viceprimar :” Acum ne intoarcem.” 
D-na Savulescu Stela :” Eu am stat de vorba cu toti trei . “
D-l Aldea Gigi :”  Nu ati stat de vorba cu  toti trei .  Ati stat  de vorba  cu nea Gică . Apoi v-ati 

intalnit  cu mine. “ 
D-l primar .” Facem altceva . Masuram toata suprafata si o  dam in trei. “ 
D-l Enache Marius :” Hotaram  o data asa , o data asa.” 
D-l viceprimar :” Nu vreti voi asa ?” 
D-l Enache Marius :” Doamna  Savulescu a discutat cu nea Gică . “
D-l Cilibeanu Gică :”  Doamna Savulescu a vrut harta . Cand am venit de la  ferma ne-am 

intalnit cu Gigi . Asta este situatia .” 
D-l Aldea Gigi :” Daca domnul primar zice ca opreste cei 20 de ari, asta este. “ 
D-l primar :” Acolo nea Gică nu are niciun gard . Baietii acestia  au facut gard. “
D-l Cilibeanu Emil :” Este gard domnule primar , spre Grivita … “ 
D-l viceprimar :” Gard intre ei.”
D-na Ristea Ana :” Sa se inteleaga intre ei.” 
D-l viceprimar :” Sa se imparta in trei si gata.” 
D-l primar :” Da ? Daca vine un investitor ce-i  dam ?” 
D-l Aldea Gigi :” Eu nu vreau decat drum , atat.” 
D-l viceprimar :” Emil vrea drumul  pe langa gardurarita.” 
D-na secretar :” Drumul doar nu-l concesionam. Ramane in domeniul privat al  comunei .”
D-l viceprimar :” Nu concesionam  drumul . Doar terenul aferent .” 
D-l primar :” Eu nu sunt de acord  cu gardul  pe la gardurarita. “
D-l Cipu Virgil :” Eu am inteles ca vor drum pe langa gardurarita  si sa ramana  cele 20 de arii  

pentru alte concesionari . Domnul primar vrea  drum intre  nea Gică si cele 20 de arii . “
D-l viceprimar :” Daca vreti sa facem carte funciara , trebuie  sa  va intelegeti .” 
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D-na secretar :” Parerea mea este ca domnul primar are dreptate. Sa ramana  separate cele 20 
de arii si sa fie concesionate apoi prin licitatie publica . Emil , tu nu poti participa la licitatie  , daca ai 
nevoie de teren  si il poti castiga , bine inteles  daca oferta ta este mai avantajoasa ? Cine te opreste . 
Vreti toti prin concesionare directa . Trebuie atribuit  direct doar terenul absolut necesar . Restul  
licitat. Parerea mea este ca domnul primar a gresit cand v-a cerut parerea . Trebuia sa faca cum credea 
dumnealui ca este mai bine pentru comunitate , sa nu tina seama de niciun interes. “

D-na Savulescu Stela :” Emil , tu ce  proiecte ai pentru viitor?” 
D-l Cilibeanu Emil :” Proiecte pentru animale . Avem acum 26 de vaci , 10 vitei, oi. Si vrem sa 

ne extindem .” 
D-l Enache Marius :” Eu  nu sunt contra.” 
D-na Savulescu Stela :” Vrea si el , este tânăr .” 
D-l Aldea Gigi:” Si noi vrem doamna . Dar uite ca nu se poate .”
D-na Savulescu Stela :” Este rea vointa .” 
D-l primar :” De ce este doamna rea vointa ?  Ca nu facem interesul unora ?” 
D-l Cilibeanu Gică :” Daca noi ne-am inteles , de ce nu se vrea ?” 
D-l Aldea Gigi :” Eu nu vreau cele 20 de arii , vreau doar drum.”
D-l primar :” Este chiar bataie de joc!” 
D-l Cilibeanu Gică :” Pana la urma  si eu renunt  la cei 20 de arii.” 
D-na Savulescu Stela :”Daca se face carte funciara , nu se face pentru  tot terenul  de acolo ?”
D-l viceprimar :” In contractul de comodat trebuie sa  se prevada clar terenul ce va fi dat in 

folosinta . Apot , acelasi teren va fi concesionat . Carte funciara se va face si pentru cei 20 de arii . “
D-l  Cipu Virgil :”  Cum s-au rezolvat cererile  bisericilor ?” 
D-na secretar :” Ati aprobat bugetul . Aceia sunt  banii pentru biserici , pe care i-ati 

aprobat.Getuta va formula  raspunsul .”
D-na Draghici Geta :” Am aprobat 3 000 de lei pentru toate trei bisericile . Cate 1 000  de  lei 

pentru fiecare   biserica .  La rectificare , vedem .” 
D-l Cilibeanu Gică :” Ca sa nu va mai retinem . Venim  toti trei la  domnul primar  si rezolvam 

problema . “ 
D-l viceprimar :” Ne trezim peste  trei ani de zile cu o cerere si nu mai avem  ce cocesiona.” 
D-l primar :” Nea Gică  a fost de acord  ca cele 20 de arii  sa le  dam la  toti  si sa bagam si 

drumul in concesiune. Cele 20 de arii  ne raman noua.  Vrea cineva sa puna o pepiniera . Trebuie sa 
tinem cu comunitatea . “

D-l Dobrin Stefan :” Subiectul Biserica .  Biserica  are nevoie de multi bani , nu doar de 8 000  
de lei. Numai pentru gard  trebuie multi bani.”

D-l primar :” Au cerut 8  000 lei  noi , asta inseamna 80 de  milioane de lei vechi . Iar 
Nicolestiul a cerut 300 de milioane de lei vechi . La Nicolesti daca le dam bani, trebuie sa le dam sa 
finalizeze lucrarea .  “ 

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

Intocmit, 
Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier Aldea Gigi 
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