
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES – VERBAL    
incheiat in sedinta  ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 30.10.2013 

In data de 30.10.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 497/ 23.10 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2462 / 23.10.2013 .

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 Stoicescu Mihai. 
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 ,
- d-na inspector Draghici Geta .
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile octombrie , noiembrie si decembrie 2013.
D-na Savulescu  Stela il propune pe domnul Popescu Valentin Nicolae .
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerea se supune la vot. Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se supune la vot procesul  verbal  al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  30.09.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Alegerea  presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie , noiembrie si decembrie 

2013. 
2.  Stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2014.
3.  Aprobarea infiintarii Serviciului  public  de alimentare cu apa  al comunei 

Milosesti si al Regulamentului  de organizare si functionare  al serviciului .
4. Aprobarea executiei bugetelor  intocmite pe cele doua sectiuni ( sectiunea de 

dezvoltare  si sectiunea de functionare )  si a bugetului  activitatilor autofinantate , pe 
trimestrul al III – lea  al anului 2013.

5. Rectificarea bugetului local pe anul 2013.
6. Aprobarea conditiilor in care  se realizeaza  accesul furnizorilor de retele de 

comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a comunei Milosesti , judetul 
Ialomita . 
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7. Aprobarea decontarii cheltuielilor  de transport pentru lunile iulie si septembrie 
2013 , la si de la locul de munca a cadrelor didactice  de la Scoala Gimnaziala Milosesti , care
nu au domiciliul sau resedinta in localitatea Milosesti .

8. 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 2014 ,, .
Domnul primar prezinta motivele initierii  proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct .
Nu sunt interventii . Proiectul de hotarare a fost analizat in comisii , unde au fost clarificate 

toate aspectele . 
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul trei  al ordinii de zi :”  Aprobarea infiintarii Serviciului  public  de 

alimentare cu apa  al comunei Milosesti si al Regulamentului  de organizare si functionare  al
serviciului ,, .

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

propus. 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct .
D-na secretar :” Hotararea intra in vigoare la 30 de zile de la adoptare . In acest timp 

trebuie sa obtinem  avizul pentru stabilirea pretului de furnizare a apei , toate  celelalte avize  , 
licenta,  si trebuie sa aprobati caietele de sarcini necesare desfasurarii activitatii serviciului .”

D-l primar :” Pana se finalizeaza  si Milosestiul , am verificat , spre stiinta noastra  cum  
stam cu apa de la Nicolesti si Tovarasia . Am  luat probe de apa pentru analiza. La terminarea 
lucrarii  o sa trimitem probe de analiza de  la cele trei sate. „

Proiectul de hotarare se supune la vot.
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul patru  al ordinii de zi :” Aprobarea executiei bugetelor  intocmite pe 

cele doua sectiuni ( sectiunea de dezvoltare  si sectiunea de functionare )  si a bugetului  
activitatilor autofinantate , pe trimestrul al III – lea  al anului 2013  ,, .

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

propus. 
D-na Savulescu Stela :” Eu am mai spus , aceste hotarari sa se discute intr-o singura sedinta

si sa ne explice  doamna contabil  totul. „
( Sa se rezerve o sedinta pentru un singur proiect de hotarare .)  
D-l primar :” Nu cred ca este necesara o sedinta pentru discutarea executiei bugetare .  Sunt

sedintele pe  comisii . Acolo se clarifica  totul . Nu a fost doamna contabil prezenta si nu va 
explicat totul ?”

D-na Draghici Geta :” Am explicat de n ori.”
D-na Savulescu Stela :” Nu toti  consilierii  stiu ce inseamna .  Eu nu am fost de acord cu 

camerele de supraveghere . Sa facem un necesar la Scoala . Scoala isi poate instala camere de 
supraveghere  din banii 
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scolii , ca au bani de la pamant. Sa facem mai bine trotuare , sa punem piatra pe strazi. Vine
sezonul  ploilor si nu pot ajunge copiii la scoala . Eu asa am propus .Doar comisia noastra a 
discutat acest lucru. “

D-na Ristea Ana :” Pana sa ajungem la camere sunt alte prioritati.” 
D-l primar :” Dar trebuie sa asiguram paza comunei .Stiti cum facem paza !”
D-l Cipu Virgil :” Problema aceasta ar trebui discutata in alta parte .”
D-na Savulescu Stela :” Eu am fost  sa vad toaletele  Gradinitei si nu aveau  clante.Nu se 

poate sa nu faceti necesarul de materiale . Instalatia de apa nu functioneaza . Copiii sunt nevoiti sa 
foloseasca  wc-ul  din curte.”

D-l primar :” Sunteti sigura ca nu functioneaza  apa  la Gradinita ?”
D-na Savulescu Stela :” Nu mergea .”
D-l Draghici Florinel :” Si unde sa se duca apa  daca nu au hazna ?”
D-l primar :” In ultima perioada am fost foarte ocupati. Nu ma deranjeaza ca  veniti si 

spuneti ce ati constatat. Dar vreau sa fiu si sprijinit si eu si domnul vice. Problemele  acestea  le 
stim si cautam sa le rezolvam. “

D-na Savulescu Stela :” Va ajutam si noi cu ce putem . Uitati-va  la vecinii nostri ca au 
trotuare.”

D-l primar :” Doamna , vecinii nostri au apa de 20 de ani.” 
D-l Cipu Virgil :” Eu recunosc ca sunt nulte prioritati . Problema cu camerele este o 

problema care trebuie rezolvata . Datorita  adreselor si a solicitarilor  primite cu privire la 
organizarea pazei , noi trebuie sa dam  un raspunsul .”

D-l primar :” Dumneavoastra  intrebati doar de Milosesti.Trebuia sa discutam de  executia 
bugetara si am ajuns si la  celalalt  punct ,  rectificarea de buget .”

D-l Cipu Virgil :” Cat au costat trotuarele ?”
D-l primar :” 700 de milioane .” 
D-l Cipu Virgil :” Din banii repartizati la rectificare  vreau sa amenajez o sala de sport, 

pentru ca la Gradinita  nu se mai poate . Banii de pe pamantul scolii  sunt intr-un cont al Primariei. 
Eu  nu mai raspund de ei. Aceste camere sunt benefice  si pentru siguranta elevilor  si al  
cetatenilor .”

D-na Ristea Ana :”  Eu cred ca  mai bine  am angaja  oameni . Am crea si locuri de 
munca.”

D-l Cipu Virgil :” Cand au spart Scoala au spart-o cu paznicii in ea.”  
D-na Draghici Geta :” Putem, doamna secretara, sa angajam paznici ?” 
D-na secretara :” Organigrama ne da dreptul la un numar maxim de angajati . La cati 

paznici ne trebuie noua !” 
D-l Cipu Virgil :” Pentru Scoala sunt suficiente doua camere , restul pentru comuna. Nu-mi

trebuie in interior . Sa cuprinda  intrarile si aleile pricipale .”
D-na secretar :” Eu nu inteleg  de ce sunteti asa reticenti cu montarea acestor camere . S-a 

demonstrat cat sunt de bune , daca sunt amplasate la intersectii , in locuri circulate .” 
D-na Savulescu Stela :” Cati din vecinii nostri au camere montate ?” 
D-na secretar :” Nu stiu cati au .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii la acest punct .
 Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta supune la vot  proiectul de hotarare .
Proiectul de hotarare  se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:”Rectificarea bugetului local pe anul 

2013 ,, .
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Domnul primar prezinta motivele initierii  proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
D-na Draghici Geta :” Am primit bani pentru apa,  923 000 lei  din bugetul  Ministerului 

Dezvoltarii  Regionale  si Administratiei Publice , conform  Actului aditional  nr. 1 la contractul de
finantare nr. 566/05.06.2013 . Pentru a introduce in buget acesti bani trebuie  sa modificam bugetul
fata de ceea ce v-am propus prin proiectul de rectificare . Acesti bani vor fi introdusi in buget la  
partea de venituri  la capitolul 420257  (  sume primite  de administratiile locale in cadrul 
Programului  National  de dezvoltare Locala ) iar la partea de cheltuieli la capitolul 70020501 
( alimentare  cu apa ) .”

D-l primar :” Supuneti la vot. “
D-l Cipu  Virgil :” Banii ramasi sa mearga la Gradinita .” 
D-na Draghici Geta :” Eu am propus banii. Restul sunt necesari la Primariei . Nu sunteti de 

acord , nu sunteti !  Vin luna viitoare cu alta propunere. Banii asa cum au fost repartizati nu sunt 
numai pentru apa , ati vazut.  Avem bani si pentru  altceva . “ 

D-l Cipu Virgil :” Avem  20 de mii  de lei  pentru Gradinita. De aici  o sa facem si 
toaletele .”

D-na Savulescu Stela :” Vin ploile , nu pot sa mai mearga  la vechea toaleta , afara.” 
D-l Cipu Virgil :” Daca apa  nu merge , ce sa facem , sa turnam apa  cu galeata ?”
D-na Savulescu Stela :” Da. Femeia de serviciu. “
D-l Cipu Virgil :” Are jumatate de norma . La ora noua pleaca . Ce sa facem daca putul  a 

ars trei hidrofoare pana acum ?” 
D-l primar :” Noi cunosatem toate aceste  probleme . Stim de ele . Putul de la Gradinita a 

fost sapat intr-un loc unde se produce innisiparea frecventa . Acum  cumparam alt hidrofor si copiii
or sa aiba apa. La noi,  cand se face ceva, nu  este bine. “ 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii la acest punct .
 Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta supune la vot  proiectul de hotarare .
Proiectul de hotarare  se adopta cu votul  a opt consilieri prezenti . Se abtin doamnele 

consilier  Ristea Ana  si Savulescu Stela ( cu privire la camerele de supraveghere ).
Se trece la punctul sase  al ordinii de zi :” Aprobarea conditiilor in care  se realizeaza  

accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a
comunei Milosesti , judetul Ialomita  ,, .

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

propus. 
D-na secretar prezinta proiectul de hotarare  si explica prevederile legii care a stat la baza 

lui.
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct .
Nu sunt intrebari.
Proiectul de hotarare  se supune la vot  . 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul sapte   al ordinii de zi :” Aprobarea decontarii cheltuielilor  de 

transport pentru lunile iulie si septembrie 2013 , la si de la locul de munca a cadrelor 
didactice  de la Scoala Gimnaziala Milosesti , care nu au domiciliul sau resedinta in 
localitatea Milosesti  ,, .

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

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii la acest punct .
Nu sunt intrebari.
Proiectul de hotarare  se supune la vot  . 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul sapte “ Diverse ”.
D-l viceprimar :” Am facut cadastru pentru  islaz. . O sa facem un cadastru  general pentru 

Legea 165/2013.Pentru islaz  ne costa cam 22 mii lei si ceva si restul  lucrarii aproximativ  44 mii 
lei . “

D-l primar :” La alte localitati iau mai mult. Dar tinand cont ca multe localitati  nu au nici 
acum  specialist , asta este . Domnul vice  a zis ca este mult .”

D-l viceprimar :” A trebuit sa tinem seama si de faptul ca nu a putut sa coboare pretul sub 
10 lei pe hectar. Noua asa ne-a luat. Alta problema - domeniul public . Drumul de exploatare  mai 
mult de  4 metri nu are. Sa avem hotarare a Consiliului local, sa putem actiona. Ei au arat si 
drumurile .” 

D-na Savulescu  Stela :” Pomii .” 
D-l primar :” Si anul trecut am facut toaletarea  pomilor. Dar vrem sa fim si ajutati . Nu stiu

daca cineva de aici a purtat o discutie  cu ei.Cu vacile , ce sa mai zic. Eu si cu domnul vice am  luat
vacile si le-am  dus acasa .Pentru ca oamenii nu se duceau dupa ele . Vacile trebuie duse dimineata
si luate seara din lunca .  Sa fie duse legate. O sa fac plangere la politie , daca se mai intampla sa 
fie lasate  libere si sa produca stricaciuni  .”

D-na Savulescu Stela :” De ce ii da drumul vacarul pana nu se duce omul  sa o ia ?”
D-l viceprimar :” Nu se duce sa o ia . Asteapta aici . in centrul satului .” 
D-l primar :” Sa hotaram care este  traseul vacilor .” 
D-l Enache Marius :” Eu am zece vaci . Nu pot sa le duc legate . Vaci sunt in tot satul. E 

greu  sa urmeze un traseu. Oamenii le scot la islaz.” 
D-na secretar:” Foarte simplu rezolvati problema cu aratul strazilor . Faceti o plangere la 

politie pentru tulburare de posesie . Aleea , zona de singuranta a drumului  si drumul  fac parte din 
domeniul public. Am avut cazuri cand unele persoane au inchis strazi . Otilia  si Gulea . Am 
discutat cu ei sa redea aceste drumuri circulatiei dar nu au inteles . Am trimis adresa politiei si le-a 
dat termen pentru retragerea gardului . Gulea nu a respectat termenul . Am mers cu el in instanta. 
Doar cand  si-a dat seama ca poate fi retinut pentru tulburare de poseie a stricat portile si gardul si 
a eliberat strada .”

D-l viceprimar :” Si acum pun tarusi , sarme . Avem nevoie de sticle . Daca aveti sticle de 
plastic sa mai punem trandafiri.” 

D-l Dumitrascu  Mihai :” Vine timpul rau. O salvare nu poate sa intre la Tovarasia  pe 
multe strazi. Sunt oameni  batrani , ca mine .  Trebuie sa-i caram cu  caruta pana unde poate intra 
salvarea.”

D-l primar :” Domnule Mihai. O rezolvam .Pana vineri  Mircea  va fi la Nicolesti si 
Tovarasia pentru  iluminatul public.” 

D-l Dobrin Stefan :” S-au legat toti la apa ? Au ramas santuri neastupate .” 
D-l primar :” Esti reprezentantul nostru acolo . Nu a fost zi sa nu  venim acolo si sa 

incercam sa facem ceva . “
D-l viceprimar :” Cand aveam doar Nicolestiul si  Tovarasia  era mai usor . Acum si cu 

Milosestiul  este mai greu . “
D-l primar :”  La  Nicolesti avem multe bransari. La Tovarasia  cam jumatate.Maine vedem

raportul de activitate  si vedem ce a facut fiecare . Vedem bransarile facute .Avem 923 mii lei 
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pentru apa . Banii trebuie cheltuiti. Gradinita . Am discutat cu domnul Presedinte Ciuperca 
si  domnul Musoiu . Stiau ca este propusa pentru  proiectul de reabilitare . Daca avem  
documentatia  au zis sa mergem  ca ne ajuta cu reabilitarea .  O sa trebuiasca sa prindem si din 
bugetul local  bani. Este un proiect  facut din 1998. Dar trebuie reactualizat studiul de fezabilitate  
si proiectul . Ne costa proiectarea cam 300 de  milioane  lei ( vechi) . “

D-na Savulescu Stela :” Dam :” 
D-l primar :” Sa nu spuneti apoi ca nu sunteti de acord.” 
D-na Savulescu Stela :” Pentru ce este  necesar suntem de  acord . Pe 19 Gradinita are 

inspectie .” 
D-l Cipu Virgil :” Nu inspectie . Gradinita are  activitate pe 19 noiembrie .” 
D-l primar :” Eu va spun ca banii  ni-i da. Dar sa terminam lucrarea pana in noiembrie .” 
D-na Savulescu Stela :”  Ati zis ca este gata pana in octombrie.” 
D-l primar :” Siu . Dar  grupul de pompare  nu corespunde . Firma executanta , din toate 

documentele  aratate , a iesit pe pierderi , pentru ca altele erau preturile  in 2009. Bani nu ne 
dadeau , dar au vazut  ce am facut . A trebuit  sa mergem la caminul de apa  cu microbuzul  scolii , 
pentru ca nu puteam cu autoturismul . Nu a fost multumit.  A zis ca la anul o sa ne dea  bani pentru
strazi. Sa prindem strazile din punctele cheie .Pentru acest lucru sa facem o sedinta publica.” 

D-l viceprimar :” Ce sa facem cu 700 de milioane lei ( vechi) ?  Facem doar o strada buna.”
D-l Enache Marius :” Toate necesita pietruire.” 
D-l primar :” Pe strada Eternitatii nu exista nici un fel de piatra. In satele Nicolesti si 

Tovarasia putem sa le enumeram , ne este mai usor  sa le enumeram  pe cele  care  au piatra , 
pentru ca cele mai multe nu au  piatra. La Milosesti  situatia este invers. Eu vreau  ca oamenii  sa 
se inteleaga  in privinta strazilor . Dar nu cred.  Am avut protocolul de asfaltare al strazii 
Primaverii. O sa mai avem o verificare  de la Targoviste  si se rezolva si asfaltarea acestei strazi.”

D-l viceprimar :”  Sa incheiem contracte de deszapezire. Ne cer numarul de contracte  cu 
utilajele.”

D-l primar :” Ne cer  doar  numarul de  contracte  nu si pretul. Sa facem contract  doar cu 
orele prestate .” 

D-l Enache Marius :” Nu se poate  face   pe mai multe  societati ?” 
D-l viceprimar :” Sigur.  Pe doua , trei societati .”
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii .
Sedinta este declarata inchisa .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal . 

Intocmit,
Secretar  comună  Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta,
Consilier local Popescu Valentin – Nicolae 

6.


