
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 2963/11.12.2013

PROCESUL – VERBAL     
al sedintei ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 09.12.2013 

In data de 09.12.2013  a avut loc sedinta  ordinara a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 581/ 02.12 .2013 . Consilierii au fost 
invitati la sedinta prin adresa nr. 2869 / 02.12.2013 .

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 –Nicolae   
8.      Ristea Ana
9.      Stoicescu Mihai 
10.    Popa Ion .
Este absent consilierul local  Savulescu Stela .

La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil ,
- delegatul satesc al satului Nicolesti , d-l Draghici Florinel . 
Presedinte de sedinta pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembreie  2013 este 

consilierul local Popescu Valentin - Nicolae .
Se supune la vot procesul- verbal  al sedintei  de indata   a Consiliului local Milosesti  din 

data de  29.11.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1.  Aprobarea  Planului  de ocupare a functiilor publice  pentru anul 2014 la Primaria 

comunei Milosesti , judetul Ialomita .
2.  Concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine  domeniului privat al 

comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  Aldea Gigi – proprietarul imobilului situat pe acest 
teren .

3.   Concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren intravilan care apartine  domeniului privat al
comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  Enache  Mircea  Marius  – proprietarul imobilului 
situat pe acest teren .

4.   Concesionarea suprafetei de 12 160 m.p. teren intravilan care apartine  domeniului privat 
al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  Cilibeanu Gheorghe   – proprietarul imobilului 
situat pe acest teren .

5.   Actualizarea inventarului  bunurilor  apartinand  domeniului  privat  al comunei 
Milosesti , judetul Ialomita .

Initiator – Primar Chitoiu Nelu 
           6. Diverse . 

1.



Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu inca un punct  “ Rectificarea bugetului 
local  pe anul 2013 “.

Consilierii locali sunt de acord cu completarea ordinii de zi cu acest punct .
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi  proiectul  ordinii de zi cu completarea propusa de 

catre domnul primar .
Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Aprobarea  Planului  de ocupare a functiilor 

publice  pentru anul 2014 la Primaria comunei Milosesti , judetul Ialomita « . 
Domnul primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de  specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
D-na secretar face precizarea ca  functiile publice  se impart in trei clase : clasa III ( studii 

medii) , clasa II ( studii superioare de scurta durata ) si clasa I ( studii superioare de lunga 
durata).Fiecare  clasa are patru grade profesionale : debutant  , asistent, primcipal si superior , ca 
nivel maxim. Functionarii publici pot promova in clasa si in grad profesional .  Prin Planul de  
ocupare al functiilor publice propus sunt rezervate trei functii publice  de promovare in grad 
profesional . Promovarea se face prin concurs sau examen .Proiectul  Planului de ocupare a functiilor
publice  pentru anul 2014 a fost transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici , aceasta 
propunand o completare a Planului de ocupare ,  propunere pe care am respectat-o . Dupa ce Planul 
de ocupare este adoptat de catre Consiliul local , se va proceda la organizarea concursului sau 
examenului . 

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

Nu  sunt interventii , intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor locali prezenti . Este de acord si delegatul 

satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren 

intravilan care apartine  domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  Aldea 
Gigi – proprietarul imobilului situat pe acest teren  « .

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

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

hotarare propus  
Nu  sunt interventii , intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor locali prezenti . Este de acord si delegatul 

satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul trei  al ordinii de zi :” Concesionarea suprafetei de 4952 m.p. teren 

intravilan care apartine  domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  
Enache  Mircea  Marius  – proprietarul imobilului situat pe acest teren .

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

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

hotarare propus  
Nu  sunt interventii , intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
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Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor locali prezenti . Este de acord si delegatul 
satesc , votul sau fiind consultativ. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi :”  Concesionarea suprafetei de 12 160 m.p. teren 
intravilan care apartine  domeniului privat al comunei Milosesti , judetul Ialomita , domnului  
Cilibeanu Gheorghe   – proprietarul imobilului situat pe acest teren « ..

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

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

hotarare propus  
Nu  sunt interventii , intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor locali prezenti . Este de acord si delegatul 

satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul cinci  al ordinii de zi :” Actualizarea inventarului  bunurilor  apartinand  

domeniului  privat  al comunei Milosesti , judetul Ialomita « .
Domnul primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de  specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

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

hotarare propus . 
D-l viceprimar :” S-a actualizat inventarul pasunii in urma masuratorilor facute  pentru a se 

putea  intocmii cartile funciare .  Perdeaua de protectie de pe pasune nu era prinsa nicaieri . Acum 
avem baza pentru a-i sanctiona pe cei care  fura  salcami . “

D-na Ristea Ana :” Ce se intampla spre Reviga cu plopii de pe marginea soselei , ii taie ?” 
D-l primar :” Sunt scosi la licitatie  si taiati .” 
D-na Ristea Ana :” Erau buni pentru umbra ! Dar or taia si de la noi ?” 
D-l Cipu Virgil :” Dar cand te duceai cu masina intr-un plop? . Asa te duci pe camp.”
D-l primar :” Nu. Aceia erau foarte batrani . Sunt marcati.” 
D-l viceprimar :” Noi am taiat cu acordul lor , pentru ca puneau in pericol siguranta traficului

si oamenii  ne-au dat  in judecata .” 
Nu mai sunt interventii , intrebati. 
Presedintele de sedinta supune la vot  proiectul de hotarare propus .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . Este de acord si delegatul satesc , 

votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul sase al ordinii de zi :” Rectificarea bugetului local pe anul 2013 « .
Domnul primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisiile de  specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

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

hotarare propus . 
D-na Draghici Geta aduce lamuriri cu privire la rectificarea bugetului local , asa cum a fost 

facuta propunerea in proiectul de hotarare. 
Presedintele de sedinta intreaba daca  sunt interventii , intrebari cu privire la proiectul de 

hotarare propus . 
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti la 

sedinta . Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
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Se trece la punctul “Diverse “ 
D-l primar :” Sa discutam si cu privire la piatra . Am mai avea cam 500 de milioane la piatra 

si ceva . Sa zic ca avem incarcat cam 600 de milioane .Avem transformatorul ars la apa . Stam dupa 
ENEL . Au venit  si au pus  siguranta . “

D-na Ristea Ana :”  Sa luam piatra de banii pe care-i avem .” 
D-l primar :” Sa incheiem un contract , sa raspunda . Sa formam o comisie  care sa mearga  

sa o cantareasca . “
D-na Ristea Ana :” Avem timp pana la Craciun ?” 
D-l primar :”  Am purtat o discutie  cu cineva.Dar daca ne-au retras banii nu am mai discutat.

Nu stiu cum sa fac sa fie bine. Nu trebuie sa ne inregistram cu arierate . Sa stabilim cu totii ce sa 
facem .” 

D-na Ristea Ana :” Nu mai putem  sa o impartim  pe sate . Ce sa impartim ?”
D-l Draghici Florinel :” Trebuie la Nicolesti , doamna .” 
D-l Enache Marius :” Cam 10 masini de piatra putem cumpara de banii acestia .” 
D-l  Aldea Gigi :” In alta parte  cu un milion sase sute  de mii de lei  au facut 10 km de 

strada. “ 
D-l Enache Marius :” Eu propun  ca deocamdata  sa aduca piatra  si la anul  o imprastiem .”
D-l Cipu Virgil :” Banii trebuie cheltuiti , pentru ca o sa avem surpriza sa ni-i ia .” 
D-l primar :” Eu ii respect si pe oamenii din sat  si pe dumneavoastra.  Daca nu luam o 

hotarare nu facem nimic. “
D-l viceprimar :” Luati  de 500  milioane de lei piatra  si de 100 de milioane  platim un 

autogreder  si gata. Eventual un compactor. “
D-l primar :” Nu sunt in tara cei care ar putea sa faca acest lucru. Vin maine seara. Suma este

destul de mica . “
D-l viceprimar :” Aia care este .” 
D-l primar :” La reteaua de apa , va spuneam ,  am intampinat greutati. Transformatorul este 

de 63 de  DKW . Mai dureaza cam sase saptamani sa aduca altul .Astazi sa vedem . Dupa sedinta  
trebuia sa merg  la ei. Dar sunt veniti cei de la Curtea de conturi , pentru verificarea indeplinirii 
masurilor din decizie  si nu pot sa plec. Deocamdata nu putem decat sa-l reparam pe cel pe care-l 
avem . Dar durata  lui  de functionare nu este  mare. Daca domnul Raicu  il aduce pana in Anul nou ,
e   bine . Daca nu , dupa 1 ianuarie . “

D-l Enache Marius :” Ce rost are sa-l reparam pe cel vechi ?” 
D-l Dobrin Stefan :” S-au montat si pe la noi  ghirlande ?” 
D-l primar :” Astazi. Sunt la Tovarasia  cu ce avem .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt intrebari , interventii .
 Presedintele de sedinta  declara sedinta  inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces- verbal.

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Popescu Valentin Nicolae 

4.


