
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL VERBAL    
 al sedintei  de indata a Consiliului local Miloşeşti din data de  22.04.2013 

In data de 22.04.2013  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 126/ 20.04 .2013 . Consilierii au fost 
invitati la sedinta prin adresa nr. 885 / 20.04.2013 .

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 
8.      Savulescu Stela .   

Sunt  absenti  consilierii  :  Ristea  Ana , 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.
Presedinte de  sedinta  pentru lunile  aprilie,mai si iunie 2013  este domnul Aldea  Gigi , ales 

prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 10/02.04.2013.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data de  

02.04 .2013.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  pentru luna martie 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 .

            2.   Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de 
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, pe  
trimestrul I al anului 2013 .

3.   Aprobarea  contului  de executie  al bugetului  local  si activitatilor  autofinantate  
pentru anul 2012 . 

 4.  Diverse .           
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  

pentru luna martie 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 .
Comisiile  de specialitate si- au prezenta rapoartele  de  avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus.
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Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct.
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul celor  opt consilieri prezenti . 
Se trece  la punctul doi  al ordinii de zi :” Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele 

două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor 
autofinantate, pe  trimestrul I al anului 2013 . « 
 Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

Comisiile  de specialitate si- au prezenta rapoartele  de  avizare favorabila  pentru proiectul de 
hotarare propus.

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct.
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul celor  opt consilieri prezenti . 
Se trece  la punctul trei  al ordinii de zi :” Aprobarea  contului  de executie  al bugetului  

local  si activitatilor  autofinantate  pentru anul 2012 . « 
Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile  de specialitate si- au prezenta rapoartele  de  avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus.
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct.
D-na inspector  Draghici Geta :”  In luna decembrie 2012 am aprobat  executia  bugetelor  pe 

trimestrul IV al anul 2012 . Acum  se aproba  contul de executie al bugetului local pe tot anul 2012. 
Daca aveti nelamuriri , intrebati-ma .” 

Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul celor  opt consilieri prezenti . 
Se trece la punctul patru al ordinii de zi :” Diverse „ .
D-l viceprimar : »  A venit primavara . Noi ne chinuim sa infrumusetam  localitatea , sa o 

igienizam .  Noi ne-am organizat , dar vrem  un ajutor si din partea dumneavoastra. » 
D-l primar : » Avem probleme cu cei care scot vacile la izlaz . Le strang in mijlocul satului .  

Maine dimineata  o sa mergem  sa discutam  cu ei . Deja  au scos vacile . « 
D- l  viceprimar : » Unii s-au conformat . Vin cu vacile  legate . Unii vin cu cardul  si asa le 

duc pana in lunca .  Alta solutie ar fi sa deviem traseul . Acesta sa fie pe  strada  Principala si pe la 
Stoicescu . . » 

D-l Dobrin Stefan : » Este mai greu  , pentru ca animalele  s-au invatat  asa . «  
D-l viceprimar : »  O saptamana de lant si se invata . «  
D-l primar : » O sa facem gard la Stadion  si o sa avem probleme  cu nea Doru  Banica.  Si-a 

luat cocenii de pe terenul de sport , dar tot zice ca  isi ia  terenul , ca este al lui . » 
D-na Savulescu Stela : » Si gainile lui tanti Leana ? » 
D-l primar : » Si cu puii scosi la strada avem probleme . Nu scot doar puii .Scot cu  

« cotineata » cu tot. Poate anul acesta vom reusi cu ajutorul social . Trebuie sa facem anchete sociale 
amanuntite. O sa cheltuim bani din bugetul local  pentru incalzirea locuintei .  S-au strans foarte multe 
dosare . Sa analizam bine , sa facem  anchete sociale . Vasile Tudorache   are scutire de la medic si el 
si sotia . Au venit cu certificate .  Si nu vrea sa-l bage pe copil in dosar , pe motiv ca acesta se 
gospodareste singur. In dispozitia  lor  nu presteaza  niciunul  ore. Nu vrea sa  declare date despre fiul 
lor si  nefurnizarea  datelor inseamna  suspendare. In anul 2011, cand am preluat eu de la Eugen , a 
fost scos fiul de la ajutor social pentru ca s-au dus  la Amara si i-au  facut  domiciliul  acolo  ca sa nu 
faca ore. « 

D-na Savulescu Stela : » Nu este corect .  Dar nu luau mai multi bani daca erau toti la ajutor 
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social ? «  
D-l primar : » Ba da . Dar nu vor sa faca ore. » 
D-na Savulescu Stela : » La Nicolesti , Tovarasia  am vazut eu oamenii ca faceau curat . »
D-l Dobrin Stefan : » Dar la Nicolesti , Tovarasia  nu faceti curatenia de Paste ? » 
D-l primar : » Noi ne-am apucat  la Milosesti . Am varuit gardurile . Dar a  fost vant  si nu am 

mai putut da cu pompa . Sa le impunem  sa lucreze cate doua ore pe zi , sa-i putem urmarii . Daca isi 
fac orele  in doua zile ,apoi merg si lucreaza  cu ziua  si efectueaza alte prestari de servicii. Nu este 
nicio problema , dar sa declare. « 

D-na Savulescu Stela : » Sunt multi care nu au niciun venit. »
D- primar : » Sunt multi care au peste doua hectare de teren  si nu beneficiaza de ajutor social . 

Unii se bazeaza pe  pensia parintilor. »
D-na Savulescu Stela : » Nu-i mai iau  nici sefii de asociatie la sapa , pentru ca dau cu ierbicid. 

Eu am mai chemat acasa la treaba  si au venit , pe mult, pe putin . « 
D-l Dumitrascu Mihai : » Cu ajutorul social . Daca  are doua hectare de pamant  sau locuri de 

casa , lui  i s-a luat ajutorul social . Cand se face ajutorul , trebuie  si cautat . »
D-l primar : » In declaratia pe care o da , el declara  ce are . Noi ,in baza declaratiei , ii 

calculam  ajutorul .  Verificam si noi terenurile .Pe urma , cei de la AJPIS  verifica  in baza de date . Si 
au fost depistati toti cei care au realizat venituri si nu le-au declarat. « 

D-l Dumitrascu Mihai : » El pleaca in strainatate . Mai primeste  ajutor ? »
D-l primar : » El trebuie sa aduca adeverinta in fiecare luna  de la  AJOFM , pe care o solicita 

personal .  Nu aduce adeverinta , este suspendat. » 
D-l Dobrin Stefan : » Ma intreaba daca  pot sa le opreasca  banii de la ajutorul social pentru  

impozit. Nu trebuie sa se duca  ei sa plateasca ? « 
D- l primar : « Trebuie sa vina ei sa-si plateasca  impozitul . Cum sa le oprim noi. »
D-l Dobrin Stefan : » Cine le-a dat adresele  cu impozitele , sa fie alesi oameni mai asa, ca au 

inceput sa strige «  Uite tanti cat ai de plata ! »  . 
D-l Dumitrascu Mihai : » D-na Guzik a venit la mine  si mi-a zis  ca i-a luat  cele doua hectare 

de teren  pe care le-a primit . Cine foloseste terenul acum ? » 
D-l viceprimar : » Terenul  i-a fost luat prin hotarare judecatoreasca  si pe acel teren au fost 

puse  in posesie alte persoane indreptatite de  Legea 1. « 
D-l Dobrin Stefan : » Preotul de la Nicolesti spune ca nu stie unde se duc banii de la terenul de 

la Biserica . » 
D-l viceprimar : » Cum nu stie , daca terenul a fost arendat ? A avut terenul la  Marian Zeca  si 

apoi la Alexandru Sturzoiu .  Cum nu stie ?  Este preot de un an si jumatate  si nu stie ? Biserica de la 
Tovarasia il are la Doja. «  

D-l Cipu Virgil : » Banii nu-i ia  preotul  sa faca ce vrea cu ei . Intra in  Consiliul de 
administratie  al Bisericilor  si acolo se decide cum vor fi folositi . «  

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar  comună   Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Aldea Gigi 
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