
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL VERBAL    
al sedintei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  26.02.2013 

In data de  26.02.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 59/ 20.02 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 451 / 20.02.2013 .

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.      Ristea Ana
9.      Savulescu Stela 
10.    Stoicescu Mihai    

Este  absent  Stoicescu Ion                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  
- d-na Ciobotaru Stela  
- d-l Irimia Dumitru
- d-l Mîngîţă Vasile
- d-l Vasile Gheorghe
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local Milosesti  

din data de  28.01 .2013.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  

respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    

1. Aprobarea  organizarii  retelei  scolare a unitatilor de invatamant  de stat  
preuniversitar  din comuna  Milosesti, judetul Ialomita , incepand cu anul 
scolar 2013-2014.

2. Stabilirea de denumiri  unitatilor de invatamant  preuniversitar de stat care  
functioneaza  in comuna Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu anul 
scolar  2013-2014.

3. Aprobarea decontarii  cheltuielilor  de transport  pentru lunile  decembrie 
2012 si  ianuarie 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. Raportul anual al Primarului comunei Miloşeşti privind starea economică, 
socială şi de mediu. 

5. Raportul anual al Primarului comunei Miloşeşti asupra situaţiei gestionării 
bunurilor.

6. Diverse . 
      



Domnul primar propune completarea proiectului ordinii de zi cu încă un punct :
7.   Acceptarea înfiinţării unui consorţiu şcolar între următoarele unităţi de 
învăţămînt preuniversitar de stat : Şcoala Profesională Miloşeşti, Liceul 
Tehnologic ,, Mihai Eminescu,, Slobozia şi Şcoala Profesională Agricolă 
Traian.

Consilierii locali prezenţi sunt de acord în unanimitate cu completarea proiectului 
ordinii de zi cu încă un punct.    
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

        Domnul primar propune ca ordinea de zi să înceapă cu punctul diverse în care se 
prezintă o cerere a asociaţiei Strapazanu reprezentată de domnii:  Irimia Dumitru,Mîngîţă 
Vasile şi Vasile Gheorghe, aceştia fiind prezenţi în sală. Asociaţia Strapazanu cere 
concesiunea suprafeţei de păşune ce aparţine satelor Nicoleşti şi Tovărăşia.  
         În motivarea cererii, domnul primar face precizarea că întreaga suprafaţă  de 
păşune este concesionată la Asociaţia Bărăganu şi că Asociaţia Strapazanu pentru 
concesionare trebuia emisă hotărarea pană la 01.02.2013. De asemenea din actele 
prezentate de reprezentanţii asociaţiei Strapazanu rezultă că nu întrunesc toate condiţiile 
necesare pentru a putea concesiona această suprafaţă deoarece statutul şi denumirea 
asociaţiei sunt incomplete. Suprafaţa de păşune trebuie intabulată în cartea funciară 
pentru a putea fi concesionată. 

D-l Irimia Dumitru: „In statut este prevazut destul de clar denumirea asociatiei fiind 
constituita de cel putin 3 persoane.”

D-na Savulescu Stela: „D-l Primar o sa va dea un raspuns in termen la cerere.”
D-l Irimia Dumitru: „D.S.V. ne-a dat parola, Fiscul ne-a dat drept sa functionam; 

Legea 214 spune ca are loc  initierea procedurii de concesionare.”
D-l primar: Nu vreau sa plateasca, consilierii in acest sens, eu nu sustin, eu 

informez consiliul local, in lege este destul de clar, trebuie initiat procesul de 
concesionare.”

D-l Mangiurea Titi: „Pentru hotarare trebuie sa se faca un proiect viabil si in 
conditiile legii.”

D-na Ristea Ana: „De la Prefectura aveti un raspuns?”
 D-l Mangiurea Titi: „Noi suntem de acord cu ridicarea subventiei de la pasune 
intrucat de la asociatia Baraganul nu am mai primit bani pe ultimii 3 ani.”

D-l Vasile Gheorghe:” Daca mai trebuia ceva, de ce nu ne-ati anuntat?”
D-l Enache Marius:” Am fost in sedinta pe vremea fostului primar Zeca Vasile, s-a 

discutat despre acest caz urmand sa se documenteze.”
D-l Irimia Dumitru: „Nu am primit raspuns la cerere.”
D-l Cipu Virgil: „Nu stiu daca este datoria consiliului local de a stabili statutul 

asociatiei; Putem sa le concesionam pasunea fara carte funciara?”
D-l primar:”nu putem.”
D-l Vasile Gheorghe:” De ce s-a dat la asociatia Baraganu fara carte funciara?”
D-l Mangiurea Titi: „Pentru ca in anul 2007 pentru concesionarea suprafetelor 

apartinand domeniului privat nu trebuia carte funciara.”
D-na Savulescu Stela:” Veti primi un raspuns scris, in termen.”
D-l Irimia Dumitru: „Sunt de acord cu dvs.; ce se intampla cu acesti bani de la UE; 

nu mi se pare corect fata de crescatorii de animale.”
D-na Ristea Ana: „De ce nu se face carte funciara?”
D-l Mangiurea Titi: „Se fac, carti funciare dar necesita timp si bani.”
D-na Savulescu Stela:”O sa primiti raspunsul in scris dupa care puteti sa mergeti 

mai departe sa va interesati daca este corect si legal.”



Se trece la pct. 1 al ordinii de zi: „Aprobarea  organizarii  retelei  scolare a unitatilor 
de invatamant  de stat  preuniversitar  din comuna  Milosesti, judetul Ialomita , 
incepand cu anul scolar 2013-2014. ” 

D-l Cipu Virgil prezinta motivele initierii proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a 

proiectului de hotarare.
Presedintele de sedinta: „intrebari?”
Nu sunt intrebari.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Hotararea se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.

Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:” Stabilirea de denumiri  unitatilor de 
invatamant  preuniversitar de stat care  functioneaza  in comuna Milosesti , judetul 
Ialomita , incepand cu anul scolar  2013-2014.”

D-l Cipu Virgil prezinta motivele initierii proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a 

proiectului de hotarare.
D-l Cipu Virgil :-„Nu avem acreditare pentru clasele a IX-a si a X-a; anul acesta am 

mers tot pe statutul de scoala profesionala; trebuie sa functionam ca scoala gimnaziala.” 
–„Intrucat suntem in domeniul scolar vreau sa va prezint si proiectul privind acceptarea 
infiintarii unui consortiu scolar intre urmatoarele unitati de invatamant universitar de stat: 
Scoala profesionala Milosesti, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia si Scoala 
Profesionala Agricola Traian.”

Presedintele de sedinta: „intrebari?”
Nu sunt intrebari.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectele de hotarare de la pct. 2 si pct. 7.
Hotararile se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.

   Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:” Aprobarea decontarii  cheltuielilor  
de transport  pentru lunile  decembrie 2012 si  ianuarie 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 . ” 

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hatarare.
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a 

proiectului de hotarare.
Presedintele de sedinta: „intrebari?”
Nu sunt intrebari.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Hotararea se adopta cu votul celor 10 consilieri prezenti.

   Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:” Raportul anual al Primarului  
comunei Miloşeşti privind starea economică, socială şi de mediu. ”

D-l primar: - s-au facut demersuri pentru proiectul de reabilitare a Gradinitei de 
copii Milosesti;

- s-au facut de asemenea demersuri la Consiliul Judetean Ialomita pentru 
obtinerea finantarii Alimentarii cu apa in comuna Milosesti prin HG 577/1997 si OUG 
7/2006 fiindu-ne repartizata suma de 203 mii lei;

- s-au continuat lucrarile la Baza sportiva urmand a se finaliza dupa aprobarea 
bugetului;

- s-a depus documentatia pe masura 322 la GAL Cazanesti  privind proiectul 
„Asfaltare drumuri de interes local”

- s-a finalizat lucrarea de „Alimentare cu apa sat Tovarasia” finantat prin HG 
577/1997.



- s-a facut receptia finala  la lucrarile de pietruire drumuri in Nicolesti si Tovarasia 
platindu-se suma de 76 mii lei fiecare.

- s-au platit toate cheltuielile facute anterior preluarii mandatului in valoare de 550 
mii lei. La momentul actual avem doar facturi curente de plata.

D-l Enache Marius:”Ce se face cu putul pentru situatii de urgenta?”
D-l primar: „ Am fost in instanta cu firma constructoare si am ajuns la o intelegere 

prin incheierea unei minute cu plata esalonata in 6 luni.”
D-l Enache Marius:”Ce mai avem noi de plata?”
D-l primar: „Mai avem de plata in jur de 25 mii lei pe care ii vom plati esalonat iar la 

terminarea platii se va termina si executia lucrarii; Pe anul acesta nu am putut plati nimic 
deoarece nu s-a aprobat bugetul.”

D-l Enache Marius:”Trebuie sa incepem sa platim pentru a finaliza lucrarea.”
D-l primar: „Incasarile la bugetul local in anul 2012 au fost in jur de 70%, destul de 

binisor fata de anii precedenti .S-au insasat mai putin amenzile.”
   Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:” Raportul anual al Primarului 

comunei Miloşeşti asupra situaţiei gestionării bunurilor. ”
D-l primar da citire la proiectul raportului anual al situatieigestionarii bunurilor.
Presedintele de sedinta: „intrebari?”
Nu sunt intrebari.
Se revine la pct. 6 al ordinii de zi „Diverse”
D-l primar da citire la cererilor depuse catre consiliul local:
1. Oficiul postal Milosesti prin d-l Baba Ion revine cu o cerere privind acordarea 

unui spatiu in incinta primariei pentru desfasurarea activitatii deoarece spatiul in care 
functioneaza este necorespunzator.

D-l primar: „Nu au de unde sa stie ca avem spatiu. As fi de acord sa le dam spatiu 
in incinta Caminului cultural dar trebuie securizat.”

D-l Enache Marius:”Trebuie sa hotaram unde le dam.”
D-l primar: „Noi nu avem spatiu in incinta primariei.”
D-l Dobrin Stefan: „ Daca se formeaza agentie este posibil sa se desfiinteze.”
D-l primar: „Trebuie luat acordul de la Directia de cultura .”
D-l Enache Marius:”Daca nu le punem la dispozitie un spatiu este posibil sa se 

desfiinteze.”
D-na Savulescu Stela:”Dar la Dispensarul veterinar sau la Casa agronomului?”

2. D-l Sturzoiu Alexandru administrator al I.I. Sturzoiu Alexandru solicita atribuirea 
prin concesionare a unui teren in suprafata de 13400 mp situat in incinta fostului CAP 
pentru construirea unui parc de masini si utilaje agricole si a unui depozit de cereale.

D-l Enache Marius:”Suntem de acord in principiu dar nu se poate concesiona pana 
la definitivarea cartii funciare necesara pentru incheierea contractului de concesiune.”

3. D-l Sturzoiu Ion, Preot paroh in cadrul Parohiei Milosesti solicita suma de 20 mii 
lei, pentru imprejmuire cimitir.

D-l primar: „Vom prinde in buget aceasta suma si daca bugetul local ne va permite 
vom onora aceasta cerere.”

D-l Enache Marius:”Presupun ca trebuie sa dam si la celelalte Parohii respectiv 
Nicolesti si Tovarasia.”

D-na Savulescu Stela:”Trebuie sa prevedem bani in buget pentru cele 3 Parohii.
D-na Ristea Ana:”Putem sa plantam niste arbori in parc?”
D-l primar: „Sa vina caldura si vom amenaja dupa posibilitatile financiare.”

 D-l Cipu Virgil:”Ar trebui sa vedem ce facem cu cele doua cladiri din fata parcului si 
dupa aceea sa facem amenajarea parcului.”

D-l Dobrin Stefan:”Primaria poate sa instiinteze Drumurile Nationale ca soseaua 
este foarte proasta?”



D-l primar: „Da, eu am sunat la Drumurile Nationale, mi-au promis ca se rezolva si 
nu s-a luat nici o masura.”
 D-l Dobrin Stefan:”Ce s-a intamplat cu alegerea Delegatului satesc din Nicolesti?”

D-l primar: „Va avea loc pe 28 februarie 2013.”
D-l Cipu Virgil:”Este un dud in curtea scolii de la Nicolesti si solicit sa fie taiat 

pentru ca o sa cada si prezinta un pericol.”
D-l primar: „Anul acesta trebuie actualizat PUG-ul care va costa in jur de 15 mii 

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

Intocmit,
             Secretar comuna 

Presedinte de sedinta,
Consilier local Savulescu Stela


