
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL  – VERBAL    
al sedintei de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 13.11.2013 

In data de 13.11.2013  a avut loc sedinta  de indata a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 539/ 12.11 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2635 / 12.11.2013 .

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.      Savulescu Stela  
10.    Popa Ion .
Este absent consilierul local  Stoicescu Mihai si delegatul satesc Draghici Florinel.

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

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

data de  30.10.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Modificarea  bugetului local pe anul 2013.
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi :” Modificarea  bugetului local pe anul 2013 ” .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare. 
Comisiile de specialitate si-au prezentat  avizele favorabile pentru proiectul de hotarare 

propus. 
D-na Draghici Geta :” Bugetul local se modifica la partea de cheltuieli .  Se retrag 121 000 

lei  de la capitolul 70020501 – alimentare cu apa  si se suplimenteaza  capitolul 65020302 – 
Scoala,  pentru Gradinita cu 10 000 lei , Baza sportiva cu 30 000 lei si am dat la strazi 81 000 lei. “

D-na Savulescu Stela :” Este un lucru bun !”
D-l primar :” Cam  2 miliarde si jumatate  ar fi tot acoperisul  cu mana de lucru  la 

Gradinita. Pentru la anul o sa prindem in buget si alte investitii. Este bine pentru cei care au 
proiectele facute . Proiectele trebuie doar actualizate iar pretul se reduce cam la jumatate .” 

Presedintele  de sedinta  intreaba daca mai sunt intrebari cu privire la proiectul de hotarare 
propus . Nu mai sunt interventii . 
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Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
D-l primar :” Nu este delegatul de la Nicolesti. Era bine daca era la sedinta .Dar sa 

discutam .   Vreau sa incep pietruirea . Sa nu fie discutii.Sa tinem seama si de parerea oamenilor 
din sat. “

D-l Enache Marius :” Sa vedem mai intai cata piatra  avem , cat ne costa transportul , cat ne
costa piatra , cati mc vin. Daca ne trezim ca  nu ajunge pentru ceea  ce ne-am propus ?” 

D-l viceprimar :” Si nu mai facem daca nu ne ajunge pentru o strada ?” 
D-l primar :” Am zis  sa facem egal pentru cele trei sate. Pentru Nicolesti ar fi stada  de la 

Neagu Lica si ar mai fi la Marcosanu .  Acolo sa ducem macar o masina, doua de piatra .”
D-l Enache Marius :” Ar trebui sa nivelam  cu grederul . Mereu am nivelat . Stada  acum 

este mai sus , dar cand ploua !” 
D-l Dumitrascu Mihai :” La noi la Tovarasia  ar fi strada de la Magazin.Strada  face 

legatura cu tot restul satului . Si sa aducem  o masina de piatra in groapa aceea . “
D-l primar :”La Milosesti ? Spuneti !”
D-l Enache Marius :” Strada  de la Ion Baba  pana la Costica  Babau . “
D-l primar :” Mai este si strada lui Olaru Milica si  a lui  nea Oane . “
D-na Savulescu Stela :” Si la SMT.” 
D-l Enache Marius :” Sunt cateva  puncte cheie  care trebuie  reparate.” 
D-na Ristea Ana :” Si la noi . Stada mea nu poate fi circulata cand ploua . Am zis mereu.”
D-l viceprimar :” Avem 800 de milioane.  Sa impartim : 2 la Nicolesti , 2 la Tovarasia si 4 

la Milosesti .Apoi , cu delegatul  satesc si cu  domnii consileri  locali impartim piatra pe strazile pe
care le stabilim. “

D-na Ristea Ana :” Si la Mariana Neacsu .Ce este acolo !”
D-l Dobrin Stefan :” Sa luam in considerare si strazile circulate, strazile prioritare.” 
D-l viceprimar :” La voi la Biserica este cel mai rau.”
D-l primar :” Cam 7 milioane si jumatate  casta un transport. Eu am facut un calcul. Dar nu 

stiu ce piatra  aduc, sparta ori rotunda. Daca am gasi piatra concasat din constructii  ar fi mai 
ieftina , la jumatate de pret . Dar are si fier  prin ea.  Au facut la Platonesti tot satul . Fierul l-au 
luat conationalii nostrii cum au rasturnat masina . “

D-na Savulescu Stela :” Aceasta piatra  sa fie pusa dedesubt  , iar deasupra  una buna. “
D-l Enache Marius :” Ar fi o economie la jumatate . “ 
D-l viceprimar :” De la  rau ?”
D-l primar :”  De la munte aduc piatra de rau  sparta . Dar este scumpa . Este mai buna 

decat cea calcaroasa . O sa merg eu la CFR sa vad  daca ne pot da .” 
D-l viceprimar :” Si daca nu au , e buna cum o  fi .”
D-l primar :” Am intampinat greutati la Nicolesti . Ne-au taiat  firele de la alimentare cu 

apa . De la Gospodaria de apa  ne-au furat gardul. “
D-l Enache Marius :” Asta iarna  au stat  tevile  toata iarna  si nu a lipsit  nicio teava . 

Acum, cum au plecat  muncitorii  care au turnat cimentul , au au furat  tevile. Le-au scos din 
ciment , pentru  ca era turnat proaspat.”

D-l Dumitrascu Mihai :” Politia . Sa arate cei care sunt banuiti actele , daca au cumparat 
teava.” 

D-l viceprimar :” Se cumpara acum si fara acte.” 
D-na Savulescu  Stela :” Au furat ei  si piatra . Sa avem grija sa nu o mai care in curte.”
D-l Enache Marius :” Sa cautam si sa gasim piatra  unde este cel mai ieftin  si cel mai 

aproape .” 
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D-l primar :” Sa ne grabim  cat mai este timpul  bun . Daca vine timpul rau , nu mai putem 
intra pe strazi. In ceea ce priveste strategia de dezvoltare , o sa primim bani numai  de la UE . 
Trebuie sa depunem proiecte . Din ce am discutat cu Horia , pentru proiectele pentru care avem 
studii  de fezabilitate , ne vine mai usor. Avem studiile pentru canalizare si statie  de epurare, care 
va fi amplasata in lunca.” 

D-l viceprimar :” Sa vedem ce masuri se stabilesc . Noi am vorbit cu un proiectant  cu 
privire la plata proiectului  care este 10% din valoarea  investitiei.  Avand studiul de fezabilitate  
pretul  scade  cu aproximativ 2,5 % .”

D-l primar :”  Banii este posibil sa-i primim  inapoi  sau sa ramana asa, din banii  bugetului 
local . Lucrarile nu se mai leaga ca inainte. Daca nu avem canalizare sa  nu avem  si  apa . 
Proiectul de canalizare nu se pune in aplicare daca nu avem statie de epurare. Pentru anul viitor sa 
prindem in bugetul local bani pentru investitii . C

el putin pentru  un proiect.“
D-na Savulescu Stela :” GALUL  ce mai face ? Ne mai asfalteaza ?”
D-l primar :” Banii sunt alocati si ni-i da , dar mai verifica unele lucruri.Ne tot cer sa facem

pentru comuna stema si steagul .Trebuie sa gasim persoana care sa le faca. “ 
D-l viceprimar :” Ati gasit. “
D-l primar :” Am gasit , dar nu am facut contractul . Si pentru PUG trebuie sa alocam bani 

la anul , deoarece expira perioadsa de prelungire a valabilitatii lui .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt probleme , interventii .
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal .  

Intocmit, 
Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta , 
Consilier local Popescu Valentin – Nicolae
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