
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL VERBAL    
al sedintei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  28.01.2013 

In data de  28.01.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 25/ 22.01 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 165 / 22.01.2013 .

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 Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-l Zeca Vasile  - fost  primar .
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2013 . 
Doamna Savulescu  Stela il propune pe  domnul Marius  Enache.
Domnul Aldea Gigi o propune pe doamna Savulescu  Stela   . Este aleasa   doamna 

Savulescu Stela ca presedinte  de sedinta pentru lunile  ianuarie , februarie si martie 2013 .cu votul 
a noua consilieri  si un vot impotriva ( Cipu Virgil ) .

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din 
data de  27.12 .2012.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva. 
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1.   Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  ianuarie , februarie si martie 

2013.
2.    Stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2013.
3.    Aprobarea Planului de actiuni si lucrari  de interes local  pe anul 2013, pentru  

repartizarea  orelor de munca  prestate  lunar  de una  dintre  persoanele  majore  
apte de munca  din familia  beneficiara de ajutor social .

4.    Desemnarea a doi consilieri locali  pentru a participa la adunarea  sateasca a 
satului  Nicolesti  in vederea  alegerii delegatului satesc . 

5.    Propunerea evaluarii performantelor  profesionale  individuale ale secretarului 
comunei  Milosesti, judetul Ialomita.

6.    Diverse .    
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi ,, Stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru 

anul 2013  ,,  
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Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate ale Consiliului local si-au prezentat rapoartele de avizare 

favorabila  pentru proiectul de hotarare propus. 
Presedintele de sedinta :  ,, Intrebari , interventii ?,, 
D-l primar : ,, Nu ne obliga nimeni  sa majoram impozitele si taxele locale  , ne obligam 

noi. Daca nu se mareau anul acesta  , maream la anul cu  acest procent  si cu rata inflatiei . ,,
D-l Enache Marius : ,,Poate la anul nu mai era  inflatie ! ,,
D-l Dumitrascu Mihai :,, Cu 16 % ? ,, 
D-l primar :,,  Aceasta este  rata inflatiei pe ultimii trei ani !,,
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul a opt consilieri . Sunt impotriva  domnii consilieri Dobrin 

Stefan si Popescu Valentin . 
D-l Aldea Gigi : ,, Se poate  majora cu mai putin ?,,
D-na Savulescu Stela : ,, Aceasta este inflatia pe ultimii trei ani . » 
D-l primar :,, Ati primit proiectul de hotarare  si ati fost de acord . Toate comisiile de 

specialitate si-au dat avizul favorabil pentru acest proiect de hotarare  asa cum a fost propus  si 
acum  sunteti  impotriva .,,

D-l Dobrin Stefan : ,, De la sedinta pe comisie m-am razgandit .,,
D-na secretar :,, Hotararea a fost  adoptata . A intrunit cvorumul necesar .” 
Se trece la punctul  trei al ordinii de zi ,, Aprobarea Planului de actiuni si lucrari  de 

interes local  pe anul 2013, pentru  repartizarea  orelor de munca  prestate  lunar  de una  
dintre  persoanele  majore  apte de munca  din familia  beneficiara de ajutor social . ,,

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  .
Comisiile de specialitate ale Consiliului local si-au prezentat rapoartele de avizare 

favorabila  pentru proiectul de hotarare propus. 
Presedintele de sedinta :  ,, Intrebari , interventii ?,, 
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul  patru  al ordinii de zi ,, Desemnarea a doi consilieri locali  pentru a 

participa la adunarea  sateasca a satului  Nicolesti  in vederea  alegerii delegatului satesc .  ,,
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate ale Consiliului local si-au prezentat rapoartele de avizare 

favorabila pentru proiectul de hotarare propus. 
Presedintele de sedinta :  ,, Intrebari , interventii ?,, 
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta :,, Propuneri de consilieri .,,
Doamna Savulescu  Stela il propune pe domnul  Marius Emache .
Domnul  Mangiurea  Titi il propune pe  domnul Aldea Gigi .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri .
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerile facute se supun la vot. 
Domnul  Enache Marius  este aprobat cu  votul celor  zece consilieri prezenti .
Domnul  Aldea Gigi   este aprobat cu  votul celor  zece consilieri prezenti .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul  cinci  al ordinii de zi ,, Propunerea evaluarii performantelor  

profesionale  individuale ale secretarului comunei  Milosesti, judetul Ialomita.  ,,
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Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  .
Comisiile de specialitate ale Consiliului local si-au prezentat rapoartele de avizare 

favorabila  pentru  proiectul de hotarare propus. 
Presedintele de sedinta :  ,, Intrebari , interventii ?,, 
Nu sunt intrebari .
D-l Zeca  Vasile – fost primar al comunei Milosesti , apreciaza ca foaste buna activitatea  

doamnei secretar in anul 2012  si face precizarea ca in acest an , pana la alegeri , nu a  fost nicio 
dispozitie sau hotarare  declarata  ilegala . 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul celor zece consilieri prezenti . 
Se trece la punctul  ,, Diverse ,,.
D-l Enache Marius : ,, Anul acesta se preconizeaza  un alt an de criza . Sa stabilim  din 

timp  perioada de pasunat . Iar ne trezim ca  ciobanii scot oile  mai devreme .,,
D-l primar :,, In fiecare an  am stabilit  data iesirii  animalelor  la pasunat .,, 
D-l Enache Marius :,, Anul acesta Pastele cade mai tarziu . Sa fie scoase animalele mai 

devreme cu o saptamana la pasunat . ,,
D-l primar :,, Depinde cum le scoate si vecinii nostri .,,
D-na Savulescu Stela :,, Sa stabilim data  cand sunt   duse la pasunat .,, 
D-l Aldea Gigi :,, Sa dam o hotarare .,,
D-l primar :,, Nu stim cum va fi primavara aceasta .” 
D-l  Mangiurea Titi :,, La 1 aprilie este  mult prea devreme .,,
D-l primar . ,, Repet .  Depinde cum va fi primavara aceasta .O sa hotaram atunci , mai 

aproape de Paste .,, 
D-l Dobrin Stefan :,, In legatura cu iluminatul public . Toata lumea vorbeste ca a fost  

intrerupt . ,,
D-l primar :,,  Deocamdata buget nu avem . Dar eu nu cred ca nu a mers iluminatul public.,,
D-l Dobrin Stefan :,,A mers . Dar a fost intrerupt  si eu am vorbit cu Mircea .,,
D-l primar :,, Daca nu sunt informat ! Mircea nu mi-a spus . ,,
D-l Dobrin Stefan :,, Alta data o sa vorbesc cu dumneavoastra .,,
Domnul Dumitrascu Mihai :,, A fost o perioada cand nu a funtionat iluminatul public la 

Tovarasia .,,
D-l Enache Marius :,, La scoala ce s-a mai intamplat ?  S-a rezolvat cu sistemul de 

supraveghere ? ,,
D-l primar :,, Am vorbit cu domnul director. Cel mai bine  este  sa  instalam  un sistem de 

supraveghere care sa functioneze  24 de ore din 24 si pe baza de infrarosu. ,, 
D-l Cipu Virgil :,,Mai intai sa rezolvam  cu gratiile .,,
D-l primar  :,, Mai intai facem gratiile . ,,
D-l Cipu Virgil :,, Sa asteptam  bugetul si sa extindem lucrarea si la celelalte clase .,,
D-l primar :,, O sa facem un calcul si o sa prindem in buget .  Avem o adresa  venita de la  

Situatiile de urgenta  Galati  prin care propun sa ne dea  doua masini pentru stins incendiile . Una 
este pentru fum si una  cu praf de azot.  Sunt de tip vechi. ,,

D-l Enache Marius:,, Si daca am gasi  si doi soferi  sa-i platim cu ora ? ,, 
D-l Cipu Virgil :,, Noi avem un serviciu de voluntari . Masinile ar fi bune , dar sunt vechi.,,
D-l primar :,, Si reparatiile  sunt scumpe  la aceste  masini. Ei vor sa scape de ele . Sunt 

tipuri vechi. Nu mai avem noi masinile acelea de stau la nea Ion Gulea in curte ? Prin una  a 
crescut un pom .  E greu sa scapam de ele. ,,

D-na Savulescu Stela :,, Daca avem bani .,, 
 D-l primar :,, Se dau gratuit .,,
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D-l Gigi Aldea :,, Daca s-ar putea  folosi  bazinul  sa bagam apa in el .,,
D-na Ristea Ana :,, Lasati-le , poate avem ocazii mai bune .,, 
D-l Aldea Gigi :,, Ce alte ocazii ? ,, 
D-na Ristea Ana :,, Luati-le daca  credeti .,,
D-l primar :,,  Doar sa ne incarcam cu ele . Islazul . Noi nu am primit subventie  de trei ani 

pentru el . ,,
D-l Mangiurea Titi :,, Nu stiu cum au facut cei de la Cazanesti .,,
D-l primar :,, Eu o sa vad cum putem face . Sa merg sa vad cum a facut domnul Brebeanu 

la Cazanesti  .,,
D-l Mangiurea Titi :,, Daca putem sa facem si noi asociatie si sa ne retragem  de la 

Baraganul ,,
D-l primar :,, Da. Pentru ca APIA  nu le-a dat  banii . ,,
D-l Mangiurea  Titi :,, APIA le-a dat banii , dar banii pentru subventie sunt blocati in cont, 

pentru ca aceasta are un proces  pe rol  . Poate facem noi o asociatie pana in aprilie… ,,
D-na secretar :,, Trebuie infiintata o asociatie a crescatorilor de animale .  Nu este greu. 

Aceasta asociatie legal infiintata poate primi in concesiune teren din islaz, proportional cu numarul 
de animale detinute . Cei de la Tovarasia au incercat ei sa faca o asociatie , numai ca denumirea nu 
era pentru cresterea animalelor . Iar solicitarea de teren in concesionare trebuie sa se faca pana la 
data de 1 februarie al  anului , din cate tin eu minte . Pana la aceasta data asociatia trebuie sa aiba 
toate actele : act de constituire , statut, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru inscrierea 
in registrul asociatiilor si fundatiilor , etc. Nu au venut anul trecut prin mai ? Nu aveau actele in 
regula , dar pana acum puteau sa si le  perfecteze . Dar cand au auzit ca subventia pe care  urmau 
sa  o primeasca trebuia sa o contabilizeze , sa o foloseasca pentru anumite  investitii  , nu au mai 
vrut . Dumnealor credeau ca  primesc subventia , impart banii si fac ce vor cu ei . ,,

D-l Mangiurea Titi :,, Vine primavara . Poate noi  nu vedem tot ce este prin sat . Sa veniti 
sa ne spuneti  cine are gunoiul la strada , ciocanii , etc. ,, 

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

Intocmit ,
Secretar  comună Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local  Savulescu Stela 
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