
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

Procesul - verbal    
al sedintei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 27.06.2013 

In data de 27.06.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 179/ 20.06 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1461 / 20.06.2013 .

La şedinţă  participa  următorii  consilierii locali :
   1.      Aldea Gigi    

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

Nu participa la sedinta  consilierii  :  Mangiurea Titi   si  Stoicescu Ion.   
La sedinta participa si delegatul satesc al satului Nicolest , Draghici Florinel   .                     
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na Draghici Geta – inspector  contabil.
Prin HCL Milosesti nr. 10/02.04.2013 a fost ales presedinte de sedinta pentru lunile aprilie,

mai si iunie 2013 domnul  Aldea  Gigi .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data

de  22.04.2013 .
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Domnul Stoicescu Ion :” Vreau sa va informez  ca nu mai intrunesc conditiile pentru a fi 

consilier  local  si –mi  dau demisia  din aceasta calitate.”
D-na secretar :” Demisia se da in scris .” 
D-l Stoicescu Ion :” O depun in scris .  Acum v-am informat .Incepand cu data de azi nu 

ma mai considerati prezent la sedintele Consiliului local in calitate de consilier local .” 
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Proiectul de  hotarare nr. 18/ 10.06 . 2013 privind  aprobarea  decontării 

cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  aprilie si mai  2013  , la şi de la locul de muncă a 
cadrelor  didactice  de la Scoala Profesionala Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta 
în localitatea Miloşeşti. 

2.   Proiectul de  hotarare nr. 19/ 10.06 . 2013 privind  rectificarea   bugetului local pe  
anul 2013 .

3.   Proiectul de  hotarare nr. 20/ 12.06 . 2013 privind   aprobarea numarului de 
asistenti personali pentru adulti si copii cu handicap grav , pentru anul 2013.

4.   Proiectul de  hotarare nr. 21/ 13.06 . 2013 privind  actualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul  comunei Milosesti .

5. Prezentarea  Procesului  verbal  de constatare  nr. 988/30.04.2013   si a Deciziei  nr. 
34/29.05.2013  ale  Camerei  de Conturi  Ialomita , incheiate in urma controlului efectuat .

6. Diverse .          
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
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Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : «  Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport

pentru  lunile  aprilie si mai  2013  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la 
Scoala Profesionala Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti ».

 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 intrebari , intervantii la acest punct .
Nu sunt intrebari. 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi :  «  Rectificarea   bugetului local pe  anul 2013 “ .
Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  si propune  rectificarea 

acestuia in sensul  suplimentarii bugetului local cu  688 000 lei , suma aprobata  pentru  finantarea 
subprogramului « Modernizarea  satului  romanesc  ».  

Comisiile de specialitate si-au prezentat  rapoartele de aprobare a proiectului de hotarare 
propus. 

D-na inspector  contabil : » Proiectul initial prevedea suplimentarea bugetului local cu 
16 000  lei . Acesti bani sunt din pamantul Scolii , care au stat intr-un cont  al directorului , intr-un 
cont pe persoana fizica . «  

D-l Cipu Virgil : » Daca eu  sunt in imposibilitate de plata ,banca poate sa-i ia , nu ? »
D-na Draghici Geta : » Daca are credite , banca poate  sa-i ia . «  
D-l Cipu Virgil : » Nu este corect .  Si Curtea de conturi s-a pronuntat  in acest sens .  Banii

sunt ai Scolii , trebuie sa stea intr-un cont al Scolii . » 
D-na Draghici Geta : » Intre timp  am mai primit  bani  pentru alimentarea cu apa . Banii nu

ne intra in cont decat dupa  o prezentare a  situatiei lucrarilor .A fost alocata suma de 688 000 lei 
care va suplimenta capitolul 420257 ( finantarea  subprogramului «  Modernizarea  satului 
romanesc «  la partea de venituri si la partea de cheltuieli va suplimenta capitolul 70020501  
(Alimentare cu apa). « 

D-na secretar : » Intre Ministerul  Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  si 
Primarul comunei Milosesti s-a incheiat un contract de finantare . La baza finantarii  a stat OUG 
nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului national de dezvoltare  locala  si Normele metodologice
aprobate prin OAP nr. 1851/2013  « . 

D-l primar : » Bani pentru finantarea acestui program s-au dat pentru 11 comune si un 
oras. »

D-na Savulescu  Stela : » Dar suntem pe ultimul loc ca dezvoltare .In afara de plantat flori 
nu am facut nimic. »

D-l primar : » Sa nu ne mai gandim  la ce a fost . » 
D-na Savulescu Stela : » Din aceasta cauza ne-au dat .  Nu s-a facut nimic  in 23 de ani. «  
Dl primar : » Mai sunt doua comune dupa noi . » 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Supune la vot  proiectul de hotarare propus  cu modificarile aduse . 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : » Aprobarea numarului de asistenti personali 

pentru adulti si copii cu handicap grav , pentru 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 .
D-na Ristea Ana intreaba cate indemnizatii sunt  si care sunt persoanele cu  indemnizatii .
D-na Savulescu Stela : » 17 ». 
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D-na secretar face precizarea ca  persoanele angajate  ca asistenti personali si  persoanele   
care  primesc indemnizatii sunt prevazute , pe ani ,  in referatul  inspectorului   contabil . Daca 
damna Ristea doreste , se poate  prezenta  din nou referatul , care a fost trimis tuturor comisiilor  
pentru analiza proiectului de hotarare . 

Doamna Ristea nu doreste acest lucru . 
Domnul  presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii . 
Nu mai sunt . 
Doamna  inspector Draghici Geta face precizarea ca hotararea poate fi modificata pe 

parcursul anului , daca o situatie deosebita o cere .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : » Actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor la nivelul  comunei Milosesti  „.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate  si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul 

de hotarare propus .
D- l primar : »  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor  se actualizeaza  anual .”
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca  sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
 Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul  5 al ordinii de zi :” Prezentarea  Procesului  verbal  de constatare  

nr. 988/30.04.2013   si a Deciziei  nr. 34/29.05.2013  ale  Camerei  de Conturi  Ialomita , 
incheiate in urma controlului efectuat   “ .

D-na inspector Draghici Geta  prezinta materialele.
D-l primar :” La  inceputul anului sa se dea  decizii  si nu instiintari . Pana la 30  

septembrie avem  termen sa indreptam faptele  de la punctele nr. 1 si 2 si fapta de la nr.3 , 
respectiv  recuperarea  sumei incasate necuvent , in termen de trei ani .”

D-na Savulescu Stela  :” Inspectoratul Scolar este de vina, pentru ca a dat avizul pentru 
salariul secretarului scolii .” 

D-l Cipu Virgil :” A dat OK –ul pentru statele de plata in toti acesti  ani.”
D-na Savulescu Stela :” Fata plateste banii . Asta este , ea este de acord .” 
Se trece la punctul nr. 6 :” Diverse ”.
D-l Dobrin Stefan :” Am o lista cu strazile cu persoanele  care vor sa bage  apa. Vreau sa 

stiu ce le zic. “
D-l primar :” Pe parcurs se vor mai bransa  cand or vedea ca apa curge.  Vom face anumite 

programe pentru bransare . Nu putem opri apa mereu. Sa fie minim 100 de bransari , ca pretul sa 
fie mai mic.  Altfel nu facem nimic.Se  vor pune apometre , robinete pentru  sigilare si robinete 
pentru stapanire . Pretul estimativ pentru bransare este de  3 milioane de lei  .Daca omul are 
caminul in curte va plati diferenta de la 1,5 metri de la gard. 1,5 metri de la gard intra  in pretul de 
3 milioane  de la bransare.  Santurile le vom sapa  cu cei de la 416 si bransarea  o facem cu 
Mircea.” 

D-l Dumitrascu Mihai : » Circulatia trebuie  oprita in ziua respectiva . »
D-l primar : » Da. Prioritari sunt cei care au  camine amenajate. » 
D-na Savulescu Stela : » Asta iarna  am primit motorina pentru  situatii de urgenta . Ne-ati 

spus ca ni s-au dat bani pentru motorina .  Ati spus ca motorina a fost depozitata la scoala . « 
D-l Cipu Virgil : » Iar cei de la pompieri mi-au spus  ca nu am voie sa depozitez motorina  

la Scoala . » 
D-na Savulescu Stela : » Am inteles ca s-a folosit pentru microbuz. » 
D-l primar : » Gestionarea motorinei  nu a fost un haos total . Cand am strans gunoaiele  

am folosit motorina . Utilajele  acestea au fost folosite tot pentru situatii de urgenta. »
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D-na Savulescu Stela : » Aveti contract pentru utilaje ? » 
D-l primar : » Nu avem contract . Buldocastorul  este de la firma de salubritate . »
D-na Savulescu Stela : » Cu motorina trebuia sa facem strazile . » 
D-l primar : » La sedinta urmatoare va vom prezenta situatia . »
D-na Savulescu Stela : » Deci motorina  a fost  dusa la scoala . Si de acolo unde a fost 

dusa ? «  
D-l primar : «   Avem proces verbal  ca a fost folosita  pentru situatii de urgenta . »
D-l Enache Marius : » Noi bani nu avem . Am adus doar utilajul  si am strans gunoaiele . 

Noi nu aveam bani sa platim. »
D-na Savulescu Stela : » Am intrabat-o pe doamna contabil  si nu  m-a multumit 

raspunsul.Eu pot sa zic  ca ati folosit motorina in alta parte.  Daca nu aveti nevoie de consilieri  de 
ce ne mai chemati aici.  Sa ne consultati si pe noi cand cumparati ceva. « 

D-na  secretar : » Dumneavoastra ati aprobat un buget   si avand in vedere acest buget s-a 
aprobat un program de achizitii  prin dispozitia primarului , in calitatea sa de ordonator de 
credite. » 

D-na Draghici Geta : »  Cand se face executia bugetara , atunci o sa vedeti  cum  s-au 
cheltuit banii . » 

D-na Savulescu Stela : » Daca nu  aveti nevoie de  parerea  noastra…….. ! Am inteles ca  
s-au cumparat doua motocositoare . Unde sunt ? Si aparatele pentru gripa aviara ? »  » 

D-l Cipu Virgil : » Am considerat ca este  necesar un motocositor la Scoala . » 
D-na Savulescu Stela : » Dar ati mai luat  unul la Primarie. »
D-l primar : » Sunt doamna . »
D-na Savulescu Stela : » Sa nu dispara cum a disparut si drujba . » 
D-na Draghici Geta : » Sunt  si drujba si atomizoarele pentru gripa aviara si 

motocositoarele . « 
D-l Aldea Gigi : » Sa  luam un  buldocastor  pentru islaz. »
D-l primar : » Nu mai fac astfel de compromisuri .  »
D-na Savulescu Stela : » Facem ceea ce este corect . » 
D-l Cipu Virgil : » Cei de la pompieri nu mi-au permis  sa depozitez motorina la Scoala. O 

parte din motorina am folosit-o la Scoala . Nea Ion  se duce  cu microbuzul  acasa numai cand 
ploua .  Nu cred ca l-ati vazut  la vie sau pe camp  cu microbuzul . Pe vreme frumoasa merge pe 
jos la masa .  S-o fi dus o data la fiica-sa , eu nu zic nu, dar poate a fost trimis undeva cu vreo 
treaba in partea aceea. Eu cred ca toata motorina este justificata. « 

D-l primar : » La  sedinta urmatoare va vom prezenta situatia  exacta cu motorina . »
D-na Savulescu Stela : » Nu facem nimic  decat punem flori .Pe strada  Principala  este 

iarba foarte mare. »
D-l primar : » In primavara  au fost curatate strazile . Domnul vice se ocupa de cei de la 

416.Cu vacile , eu personal am fost la fiecare acasa si au inteles ca trebuie sa le duca in islaz. De la
islaz avem vreo 500 de milioane . Putem  sa cumparam un buldocastor Dar nu-l vom folosi decat 
pentru islaz. Indiferent  de ce va fi , este  prea multa saracie  in toate satele . Sa gasim  niste criterii 
dupa care oamenii sa fie intr-un fel recompensati pentru  infrumusetarea gospodariilor  lor.  La 
sfarsit sa putem spune cine are cea mai frumoasa gospodarie . Dar principalul  criteriu sa nu fie 
situatia financiara . Sa ii stimulam sa-si ingrijeasca gospodariile . Gasim noi sponsori. « 

D-na Savulescu Stela : » Gospodaria sau strada  ? » 
D-l primar : » Gospodaria . » 
D-na Ristea Ana : » Sunt atat de saraci ! Nu au bani nici pentru  paine .  Ce sa le cerem ? »
D-l primar : »  Este proprietate privata . Sa-i stimulam sa-si ingrijeasca gospodaria , sa-si 

faca curat. Unde a fost cazul , la nea Ionica  de exemplu , am facut noi curat cu cei de la 416 . 
Putem sa trimitem oamenii din nou . Casa nu au vandut-o  pentru ca nu pot sa o vanda .Le trebue 
bani sa-si faca actele . »
 Se prezinta cererea  doamnei  Spanu  Valentina prin care solicita inchirierea unui  
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apartament la Casa agronomului  , deoarece nu are unde sa locuiasca . 
D-na secretar : » Un apartament de la Casa agronomului este inchiriat celor de la 

Consultanta  agricola  si un apartament inginerului de la Consultanta  . Noi nu avem locuinte 
sociale .« 

D-l primar : » Asa este . Nu avem liber niciun apartament  la Casa agronomului . « 
D-na secretar : » Daca la bloc este vreun apartament liber , dumneavoastra hotarati. «  
D-l primar : » Daca sunteti de acord sa-i dam in chirie un apartament de la bloc. Sa stabilim

si perioada . Dar sa avem grija ca s-ar putea sa avem  nevoie  de apartament  in toamna pentru 
cadrele didactice. « 

D-l Cipu Virgil : » Sa avem grija ca a cerut si Giani  si nu i-am aprobat. . » 
Domnii consilieri locali considera ca trebuie asteptat pana in toamna sa se stie  ce cadre 

didactice vin la Scoala si daca solicita in chirie locuinta .
D-na Savulescu Stela : » La bloc ar  trebui  sa punem chiriasii  sa-si faca curat pe scara . « 
Se prezinta cererea  doamnei Sarasanu prin care solicita bani pentru fiul ei accidentat , bani 

necesari pentru sedintele de recuperare . 
D-na Savulescu Stela : » Sa avem bani . » 
D-l primar : » Ei vor bani pentru transportul la centrul de recuperare de la Constanta . Eu 

m-am oferit sa-i gasim  mijlocul de transport.  Intre timp  i s-a aprobat  salvare.  « 
D-na Savulescu Stela : » Eu donez indemnizatia mea  de luna aceasta . » 
D-l presedinte de sedinta : » Cine se ofera sa mai dea indemnizatia sau o suma  mai 

mica ? » 
D-l primar : » O sa gasim sponsori . » 
D-na Savulescu Stela : » Nu trebuia  sa i se taie  ajutorul  social . « 
D-l primar : » El nu a mai adus adeverinta de la AJOFM ca este in cautarea unui loc de 

munca pentru ca nu a putut. Este in pat. Dar trebuie sa aduca dovada  ca nu poate muncii .  Este 
suspendat deocamdata . In termenul  legal  poate sa aduca documentele necesare si reintra in 
plata. » 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat,interventii , 
intrebari. 

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

Intocmit,
Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
          Consilier local Aldea Gigi 
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