
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL – VERBAL     
 al sedintei  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 29.11.2013 

In data de 29.11.2013  a avut loc sedinta  de indata a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 541/ 28.11 .2013 . Consilierii au fost 
invitati la sedinta prin adresa nr. 2781 / 28.11.2013 .

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 .

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  de indata   a Consiliului local Milosesti  din data 

de  13.11.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Rectificarea  bugetului local pe anul 2013.
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul  unu al ordinii de zi :” Rectificarea  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 ;” In referatul transmis dumneavoastra propuneam suplimentarea  

capitolului 110202  - sume defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor  descentralizate  la 
nivelul comunelor ,  cu 58 000 lei . Din pacate , ieri am primit o adresa prin care se retrag 15 mii de lei
de la acest  capitol . Am repartizat pentru invatamant  2 mii de lei , pentru fondul de rezerva , am zis sa
fie acolo , 3 mii de lei  , pentru asistenta  sociala 3 mii lei iar restul la strazi .  Eu am bani pentru  
finalizarea  platii  salariilor pentru 5 decembrie  si mi-au mai ramas bani  , cate 1 500 pe cele doua 
capitole . I-am luat si i-am pus  la persoanele cu handicap .Se modifica si bugetul autofinantatelor .  La
scoala cu 16 000 . Se vor primi veniturile din arenda terenului scolii . Pe cheltuieli , banii vor fi folositi
tot pentru scoala , pentru cadourile de sarbatori .  Am suplimentat si la bransarile  de apa cu 41 000 
lei.”

D-na Ristea Ana :” Cam  cat s-a bransat ?” 



D-na Draghici Geta :” Cam 300 de bransari . Incasari avem mai putine . Dar mai avem  de 
incasat , pentru ca unii au platit pe jumatate . “

D-l viceprimar :” Si consumul de apa tot la autofinantate intra ?” 
D-na Draghici Geta :” Sigur. Si la anul va intra si plata  muncitorului . “
D-l primar :” Trebuie sa mergem la Ploiesti pentru toate avizele . O sa modificam si numarul 

de angajati  si plata . Ar fi o problema  la alimentarea cu energie electrica . Nu stiu ce se intampla . 
Astaptam sa vedem ce spun  specialistii .  Sa nu bagam pompele in puturi  si sa le prinda nisipul  
acolo. Sa  facem receptia  si la Milosesti si apoi mergem la analize . “

D-na Savulescu Stela :” De ce la nea Doru  este groapa aceea ? “ 
D-l viceprimar :” Pentru ca  nimeni  nu si-a exprimat  optiunea  ca ar vrea sa se branseze.”
D-na Savulescu Stela :” Ar mai fi tanti Veta .” 
D-l viceprimar :” O sa le astupam si  reluam bransarile  la primavara .Nu mai facem lucrari de 

aici in colo. “ 
D-l primar :” Daca se strica vremea  si facem lucrarea dar nu o terminam , omul se supara .”
D-na Savulescu Stela :” Toata apa din sosea se strange la noi cand ploua .Pentru ca s-a ridicat  

soseaua .” 
D-l primar :” Vreau sa ma sustineti  cu privire la terenul de fotbal.Cine merge pe teren …. .   

Este bataie de joc. Copii cand merg pe stadion se murdaresc . Oamenii isi tin acolo pasarile , 
animalele.”

D- l Cipu Virgil :”  Dar vitelul  acela de pe stadion , al cui este ?”
D-l viceprimar :” Al lui nea Doru . I-ma zis odata , l-a luat  si a doua zi  l-a adus din nou. “ 
D-na Savulescu Stela :” Cand  se aduce piatra  sa punem  si aici in fata la mine .  Cu florile  s-a

ridica soseaua . Avem cereri pentru  a cumpara terenurile eferente cladirilor  proprietate personala .”
D-l primar :” Da. Trebuie sa corectam anumite lucruri  in raportul de evaluare si o sa le   

vindem . Am depus la C.J.  documentatia pentru  aciperisul la gradinita . Ne costa  in jur de 3 miliarde 
de lei . Trebuie sa platim si noi cam 40 % . Sa facem hotarare de consiliu separat privind  procurarea  
de materiale si incredintare  prin cerere si oferta  pentru  lucrarea  acoperisului .Daca facem acest 
lucru , sa procuram noi materialele,  se poate sa ne coste mult mai putin . A fost cumparata tabla 
pentru Gradinita din data de 12 decembrie 2008 . Sunt si burlane si jgheaburi .  Sa incredintam doar 
lucrarea . Si la anul sa facem si o centrala . Caloriferele  din incaperi sunt depasite . Dau caldura dupa 
ce pleaca copiii acasa . “

D-l Cipu Virgil :” Centrala de la Scoala  sa o  ducem la Gradinita  ,pentru ca nu mai face fata  
si  la Scoala  sa luam una mai mare . “

D-l Viceprimar :” Trebuie sa sti unde sa o amplasezi.” 
D-l Cipu Virgil :” Stiu.  Pe la Posta .” 
D-l primar :” Am zis ca facem dispensar  Sa modificam ceva sa facem cabinetul medical , cel 

pentru doctora Balanga . “
D-l Cipu Virgil :” Eu n- as da un sfat .  Sa-i dati in Gradinita dupa ce  faceti  acoperisul , pentru

ca acolo , la o ploaie , vine apa pana in hol. “ 
D-na Savulescu Stela :” Merge apa la Gradinita ?” 
D-l Cipu Virgil  :” Merge doamna totul .” 
D-na Savulescu  Stela :” Sa faceti  cel putin instalatia  si cand  dam drumul la apa  sa fie 

instalatia facuta . “ 
D-l viceprimar :” Unde sa se duca apa ?” 
D-na Savulescu Stela :” Nu ati spus ca aveti hasna ?” 
D-l Cipu Virgil :” Este doamna .” 
D-l primar :” Maine avem sedinta la GAL.  Suntem prinsi cu asfaltarea . Se asteapta sa se  mai 

verifice  documentatia .] Mai sunt vreo trei comune . Banii sunt alocati . Cate 41 mii de euro.” 
D-na Savulescu Stela :” La primavara .” 



D-l primar :” GAL-ul  va primi pentru perioada 2014-2020  bani mai multi . Noi trebuie sa 
facem  o strategie de dezvoltare  a localitatii. Au venit firme  care s-au oferit  sa faca aceste strategii . 
Dar nicio strategie nu a fost buna  S-au dus , au luat date de la autoritati  si au facut studiile . “

D-l Cipu Virgil :” Ce proiecte putem  sa accesam ?” 
D-l viceprimar :” Nu au venit normele .” 
D-l primar :” Nu se iau bani europeni , pentru ca proiectele sunt  foarte greu de accesat . Au 

fost foarte multe proiecte pe turism . Ce turism sa facem noi?  Au rama doar pe masura 1.2.1.. , pe 
dezvoltare . “ 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii . 
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declarar sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit  prezentul proces – verbal . 

Intocmit ,
Secretar comuna  Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local  Popescu Valentin – Nicolae 


