
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

Proces- verbal 
incheiat in sedinta  ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 30.09.2013 

In data de 30.09.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 463/ 23.09 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2173 / 23.09.2013 .

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.    Stoicescu Mihai 
11.    Popa Ion 

La sedinta participa si delegatul satesc al satului Nicolesti  Draghici Florinel   .                    
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
Presedinte de sedinta pentru lunile  iulie , august si septembrie 2013 este consilierul local 

Ristea  Ana  .
Se supune la vot procesul  verbal  al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  31.07.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Ion .
2. Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 22 / 31.07.2013 privind  

aprobarea   organigramei  şi  a ştatului de  funcţii  la Primaria   comunei  Miloşeşti , judetul 
Ialomiţa .

3. Aprobarea decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  iunie  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.
           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 : »Validarea mandatului de consilier local al 

domnului Popa Ion « .
Domnul  primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . Comisiile de specialitate

si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de hotarare propus .
Doamna secretar prezinta comisiei de validare dosarul alegerilor  din data de 10.06.2012 

depus de Partidul National Liberal . Comisia de validare se retrage in vederea constatarii  
respectarii dispozitiilor  legale ,constatarii cazurilor de incompatibilitate .
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Pana la reluarea lucrarilor Consiliului local Milosesti  , domnul primar face cateva 
precizari : «  In privinta bransarii  situatia se prezinta binisor. Am avut si dezamagiri .Multe 
persoane nu au inteles  situatia in care suntem .Am facut lucrarea in regim propriu .Sunt prinse  
doar materialele nu si mana de lucru . Ne-a ajuns la 320  de lei  bransarea . Mai sunt bani de 
incasat la Nicolesti si Tovarasia . Li s-a dat gratuit cate 5 metri de cablu . Suntem datori la 
materiale . « 

D-l viceprimar : » Avem si noi un pic de vina . Suntem la inceput  si am gresit. » 
D-na Savulescu Stela : » Nu li s-a luat la inceput  banii ? »
D-l primar : » Li s-a luat jumatate din bani  si jumatate trebuiau sa plateasca intr-o luna. Nu

au mai adus banii . Materialele trebuie platite. »
D-na Savulescu Stela : » Le opriti apa . »
D-l viceprimar : » Nu este o solutie . » 
D-l primar : » Daca faceam lucrarea cu o firma , ne ajungea la un cost foarte mare . 

Contorul se va citi  la trei luni . Luna de luna nu se poate citi . »
D-l Dobrin Stefan : » Apa la  Nicolesti si Tovarasia  s-a tulburat  La Tovarasia a fost 

excelenta . Apoi s-a tulburat si a mirosit a clor . Acum mai are doar o tenta . »
D-l primar : » Am trimis astazi electricianul  acolo sa vedem ce s-a intamplat . »
D-l viceprimar : » In bazin este apa ? » 
D-l  Dobrin Stefan  : » Este. » 
D-l primar : » Este din cauza senzorilor. S-a demufat unul dintre bazine . La Nicolesti este 

functional . La Tovarasia  vineri s-a intrerupt apa. «  
D-l Dobrin Stefan : » Multi oameni vor sa plateasca  toata suma odata, sa scape . »
D-l primar : »  Dupa 28 ale lunii. Costica a fost  in fiecare zi si nu a incasat . »
D-l viceprimar : » Oamenii  ar trebui sa-si faca  caminele  pentru ca bransarile se fac pana 

in luna octombrie . » 
Comisia de validare  prezinta procesul verbal prin care propune Consiliului local Milosesti 

validarea mandatului  consilierului local  Popa Ion , supleant pe lista  PNL la alegerile locale  din 
data de 10.06.2012 , care vine in locul domnului Stoicescu Ion .

Se supune la vot  propunerea   comisiei de validare . 10 consilieri locali sunt de acord cu 
validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Ion . Domnul Popa Ion nu participa la 
vot.

Se supune la vot propunerea  ca domnul Popa Ion sa faca parte din  comisia pentru 
programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  administrarea domeniului  public si 
privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , comisie din care a facut parte 
domnul Stoicescu Ion . 

Propunerea  este aprobata de catre toti consilierii prezenti . 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi :”  Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti 

nr. 22 / 31.07.2013 privind  aprobarea   organigramei  şi  a ştatului de  funcţii  la Primaria   
comunei  Miloşeşti , judetul Ialomiţa « .

Domnul  primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . Comisiile de specialitate
si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de hotarare propus .

Doamna secretar  face precizarea ca , din eroare , la  redactarea  HCL nr. 22/312.07.2013 a 
fost preluat gresit   în  conţinutul ei si textul cu  propunerea de modificare a postului de referent din
post contractual in functie publica .In continutul proiectul de hotarare  rectificat conform 
propunerii ANFP si a Statului de functii avizat de  ANFP si care constituie anexa nr. 2 la acest 
proiect de hotarare ,  redactarea este corecta  , functia de referent ,clasa III , figurand ca functie  
contractuala . 

Este necesara corectarea acestei erori , astfel ca hotararea  sa corespunda cu propiectul de 
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hotarare propus si cu statul de functii aprobat de ANFP si care constituie anexa la hotararea  
propusa a fi modificata .”

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt  intrebari .
Nu mai sunt intrebari cu privire la proiectul de hotarare propus.
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi :” Aprobarea decontării cheltuielilor  de transport  
pentru  luna  iunie  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 , interventii cu privire la proiectul de 
hotarare propus .

Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul “ Diverse “ .
D-l primar prezinta cererea doamnei  Dinu Simona prin care solicita un spatiu  pentru 

amenajarea unei frizerii. Daca Consiliul local ar dispune de spatiu , acesta  ar fi scos la licitatie.Dar
nu dispune de spatiu . Solutia ar fi sa inchirieze un spatiu de la o persoana fizica  si sa-si amenajeze
frizeria . 

D-l primar prezinta cererea domnului Spanu Gheorghe  prin care solicita inchirierea unui 
apartament liber din  Blocul cu opt apartamente Milosesti . Domnul primar face precizarea ca la 
bloc sunt apartamente libere . 

D-na Ristea Ana :” Umbla mai de mult .”
D-l Dobrin Stefan :” Si situatia se cunoaste .” 
D-l primar :” Cum hotarati dumneavoastra .” 
D-l viceprimar :” Si daca le tinem neocupate se degradeaza .” 
D-na Ristea Ana :” El o sa-l repare , pentru ca se pricepe .” 
D-l Stoicescu Mihai :” Au mai fost cereri. A lui Giani .” 
D-na Savulescu Stela :” Dar Giani nu este casatorit . Traieste in concubinaj .” 
D-l primar :” Nu mai traieste nici  in concubinaj . S-au despartit . ”
D-l primar : » Eu zic sa-i dam unde a stat Vintila . Apartamentul unde a stat Nicu Dinu  sa 

ramana   liber pentru situatii de urgenta . » 
D-l Cipu Virgil : » La Radu , ca la Vintila am inteles ca iese fum . « 
D-l primar : » Am umblat la soba . A fost o caramida  scoasa de la horn . » 
D-l Cipu Virgil : » Ma gandeam , pentru frizerie , sa inchirieze la  Fanel , aici  peste drum, 

pentru o suma modica . « 
D-l Aldea Gigi : » Fanel vrea sa vanda .Dar nu a gasit cumparator . « 
D-na  Savulescu Stela : » Cu cererea   de cumparare  mai asteptam . » 
D-l primar : » Cand  vor iesi documentele  de la evaluator.  Ne-a spus ca  dupa 15 

septembrie sunt gata .  Sa fie gata toate , sa nu depunem cate un proiect. » 
D-l viceprimar : » Lui Gigi si  Marius  , cei care au cladiri in curtea fostului CAP , o sa le 

facem mai intai contracte de concesionare  cu incredintare directa .  Au cartile funciare gata . O sa 
venim cu proiecte de hotarari.« 

D-l Dobrin Stefan : » Sa se ocupe cineva si de iluminat.  Sa fie  stabilita o ora mai devreme 
pentru aprinderea luminii , pentru ca acum se insereaza  devreme .”
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D-l primar :” Acum se aprind becurile pe la opt seara pana la  zece . Si iar se aprind la patru
si jumatate  dimineata , cand merg oamenii la autobuz. O sa vin eu sa le resetez mai devreme .”

D-l Dobrin Stefan :” Cu apa . Ar trebui , ca sa nu mai intrebe  lumea mereu , sa se faca un 
raport de analiza  care sa fie afisat . Omul se uita acolo .”

D-l primar :”  In momentul cand  se va  finaliza lucrarea si la Milosesti , o sa luam probe  
de apa de la cele trei  fantani . Sa nu mergem cu doua probe . Sa mergem cu toate .Buletinele de 
analiza au fost facute la inceput . “

D-l Dobrin Stefan :” Buletinele de analiza se fac periodic.” 
D-l primar :” Da.” 
D-l Dumitrascu Mihai :” La Scoala , ce facem cu cheia ? Eu nu pot sa ma mai ocup. “
D-l viceprimar :” O sa punem pe altcineva.” 
D-l primar :” Oamenii sunt foarte delasatori . Sunt pusi pe distrus. Au spart geamurile . 

Unde se face punctul sanitar  au inceput sa sparga placile. “
D-l Dumitrascu Mihai :” Pentru ce pleaca copilul de acasa de la ora sase  dimineata daca 

microbuzul  scolii vine si-l ia la ora opt  fara un sfert ? Intra in Scoala , pentru ca le descui Scoala , 
sa nu stea in frig si ei sparg geamurile , distrug. Acum am pus eu un panou si doua banci sa nu mai 
poata intra in scoala .”

D-l viceprimar :” Punem geamuri noi , pentru ca avem geamuri.” 
D-l Dumitrascu Mihai :” Azi le puneti si maine le sparg din nou . Nu am vazut asa ceva!”
D-l primar :” Nu vin copiii de la  Milosesti . Tot cei de la Tovarasia  le sparg. Si la 

Milosesti se joaca in curtea Gradinitei  copiii , dar  nu se intampla chiar asa .” 
D-l Cipu Virgil :” Cand am fost cu politia  nu au vrut sa  mai spuna  cine a spart geamurile .

Nimeni nu stia nimic . “
D-na Ristea Ana :” Daca nu sunt bani ! Uitati unde duc lipsa banilor .” 
D-l primar :” Asa este . Ar trebui paznic permanent la  aceste scoli .La uzina de apa  au 

facut o masa si  doua banci  care puteau fi scoase  pe usa , mai mici . Imediat le-au furat . Au facut 
o masa si doua banci mari , care  nu  se puteau  scoate din baraca  pe usa .  Le-au demontat in 
baraca  si tot le-au luat .  Am pus paza acum, ca au fost aduse multe materiale  acolo, gresie si 
faianta . O camera plina. Mai este si constiinta oamenilor . Pe camp nu prea s-a mai furat noaptea 
in toamna asta ca in alti ani. Si stiti de ce ? Pentru  ca a fost o firma de paza . Cei de la 
AGROCOCORA  au paza la terenurile lor . Si ei i-au luat la intrebari  daca ii gaseau cu caruta in 
camp noaptea . “

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

  Intocmit ,
Secretar  comună Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Ristea Ana 
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