
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES -VERBAL    
incheiat  in sedinta  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 31.07.2013 

In data de 31.07.2013  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  Milosesti,
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 210/ 24.07 .2013 . Consilierii au fost 
invitati la sedinta prin adresa nr. 1727 / 24.07.2013 .

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.      Ristea Ana
8.      Savulescu Stela .  

Nu participa la sedinta  consilieri  : Popescu Valentin  si 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 Draghici Geta – inspector  contabil.
Se alege presedintele de sedinta  pentru lunile  iulie , august si septembrie 2013.
Domnul Mangiurea Titi o propune pe doamna  Ristea Ana .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerea se supune la vot. 
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Este ales presedinte de sedinta pentru lunile  iulie , august si septembrie 2013 consilierul 

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

de  27.06.2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     

1. Proiect HCL nr. 24/17.07.2013  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
lunile iulie, august si septembrie 2013 .

2.  Proiect  HCL nr.  23/17.07.2013   privind  incetarea  de  drept   prin   demisie  a
mandatului  de consilei local al domnului Stoicescu Ion .

3. Proiect HCL nr. 22/10.07.2013 privind aprobarea  organigramei si a statului de
functii la Primaria comunei Milosesti .

      4. Proiect HCL nr. 25/17.07.2013 privind aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite 
pe cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului 
activitatilor autofinantate, pe  trimestrul al II – lea al anului 2013.
 5. Proiect HCL nr. 27/17.07.2013 privind rectificarea bugetului local la activitatile
autofinantate pe anul 2013 .



     6. Proiect HCL nr. 26/17.07.2013 privind concesionarea prin licitaţie publica  a 
terenului din domeniul privat al comunei în suprafaţă de 3030 mp , categoria de folosinta curti
– constructii , situat în satul Tovarasia , in  T 92, P 8 , nr. cad. 20401.

   7. 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 : » Privind  incetarea de drept  prin  demisie a 

mandatului  de consilei local al domnului Stoicescu Ion « .
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 mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari .
Domnul primar mai face precizarea ca in sedinta urmatoare va fi validat mandatul  

supleantului .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul trei al ordinii : »  Aprobarea  organigramei si a statului de functii la

Primaria comunei Milosesti « .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .Face precizarea ca din 

organigrama Primariei comunei Milosesti au fost  desfiintate doua posturi care erau vacante si nu 
erau posturi unice , respectiv  functia  publica de referent contabil- functie vacanta  iar in 
organigrama existand inca  o functie publica de inspector contabil ocupata  si functia contractuala de 
muncitor calificat - functie vacanta , in organigrama existand inca o astfel de functie ocupata . 
Organigrama a fost modificata si avizat de ANFP  potrivit dispozitiilor OUG nr. 77/2013 . 

Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 
hotarare propus . 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul  patru al ordinii de zi : » Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului 
activitatilor autofinantate, pe  trimestrul al II – lea al anului 2013  « .

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

hotarare propus . 
Doamna Draghici Geta face unele precizari cu privire la  executia bugetelor întocmite pe cele

două secţiuni  si a  bugetului activitatilor autofinantate, pe  trimestrul al II – lea al anului 2013 .
Doamna Savulescu Stela   este de parere ca atunci cand se discuta executia bugetului sa se 

aiba la dispozitie o sedinta .
Doamna secretar spune ca exeutia bugetului se face trimestrial , legea prevazand expres 

lunile in care  se aproba executia bugetara pentru fiecare trimestru din an .
Domnul primar : » Iar in sedinta respectiva   poate avem mai multe proiecte de discutat . «  
Doamna Draghici Geta : » Executia bugetara se  aproba in luna aprilie pentru primul  

trimestru , in luna iulie pentru al II- lea trimestru , in luna octombrie pentru al III-lea trimestru  si in 
luna decembrie pentru al IV-lea trimestru . »

Doamna Savulescu a inteles  si face precizarea ca oricum ce a fost de clarificat a clarificat cu 
doamna contabil . 



Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul   cinci  al  ordinii  de zi : » Rectificarea bugetului  local  la activitatile

autofinantate pe 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 . 
Doamna Draghici Geta face precizarea  ca la autofinantate  s-a introdus  un capitol nou  cu 

alimentarea cu apa . Este vorba de banii ce vor fi colectati de la populatie .
Domnul primar : » Noi ne-am hotarat sa facem bransarea singuri . Ne vor costa doar 

materialele , fara santuri . Santurile vor fi sapate ce cei de la 416. Bransarea o va face Mircea . Nu 
percepem niciun  comision  in plus , doar costul materialelor . Devizul de lucrare este facut  dupa 
axa drumului , ca si cum coloana  ar fi sapata  pe mijlocul drumului . Devizul este de aproximativ 
320 de lei .  Or sa fie multe probleme . Casierul va merge luna de luna sa faca citirea  si incasarea  
consumului  . « 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul sase al ordinii de zi : » Concesionarea prin licitaţie publica  a terenului 

din domeniul privat al comunei în suprafaţă de 3030 mp , categoria de folosinta curti – 
constructii , situat în satul Tovarasia , in  T 92, P 8 , nr. cad. 20401 “.

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

hotarare propus . 
Domnul Mangiurea Titi : » La Tovarasia sunt trei locuri de casa care au fost concesionate , 

nu au fost construite casele iar  contractele au fost reziliate . Terenul face parte din domeniul privat 
administrat de Consiliul local si  are categoria de folosinta de curti constructii . Sa le inchirem sa 
avem si noi un beneficiu  . Pana acum nu ne-am  ales cu nimic de pe ele  . « 

D-na Savulescu Stela : » Dar sunt persoane interesate ? « 
D- Mangiurea Titi : » Si-au exprimat intentia unii sefii de asociatii agricole . Ar vrea sa-l 

inchirieze pentru asi construi birouri si asi tine pe teren utilajele agricole  . Terenul  este situat  in 
spatele  lui  Maria Teisanu . « 

Domnul primar : » Nu cred  ca ar veni un  strain sa liciteze la Tovarasia . Tot de-ai nostri  or 
sa vina . Cu timpul o sa le vindem . S-a facut o noua evaluare . La Nicolesti  si Tovarasia  se ajunge 
la  0,9 euro / mp  iar la Milosesti la  1 euro / mp. » 

Domnul viceprimar : » A scazut pretul la intravilan pentru ca nu sunt utilitati . Dar nu o sa 
dureze mult . »

Domnul Dumitrascu Mihai : » Daca nu si-au construit case pe locurile date de Primarie, nu le
luam ? » 

Domnul primar : »Au fost reziliate contractele  iar  locurile de casa luate . “
D-na Savulescu Stela :” La cimitir , unde au fost concesionate locuri pentru case ?”
Domnul primar :” Nu au facut case . A facut casa doar Radu Eugen . Celelate contracte au 

fost reziliate si terenul a fost pus in posesie , fiind teren arabil .”
Se fac propuneri pentru numirea celor doi consilieri locali in comisia de licitatie .



Domnul primar propune pe domnii consilieri Cipu Virgil si Dobrin Stefan  , considerand  ca 
alti consilieri au  terenuri din domeniul privat in concesionare care  ar  putea  fi cumparate si sa nu 
existe  vreun motiv ca acestia sa nu fie obiectivi .

Presedintele de sedinta intreaba daca mai  sunt alte propuneri .
Nu mai sunt alte propuneri .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii  cu privire la proiectul de 

hotarare propus .
Nu mai sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi : » Diverse « . 
Domnul primar face precizarea ca postul lui Alin , care a fost  angajat prin AJOFM  pe postul

contractual de contabila , a fost desfiintat , in organigrama  existand un post de inspector contabil  
ocupat . Are preaviz pana la data de 16 august . » 

Doamna Savulescu Stela : » Daca stiti ca totul este legal , corect . »
Domnul primar : » Va spunem cu titlu informativ . » 
Consilierii locali nu au nimic impotriva .
Domnul primar : » Domnul Enache ne-a parasit . Propun  sa tinem un moment de reculegere 

in memoria dumnealui , sa ii cumparam coroane si sa participam la funeralii . »
Toti consilierii prezenti sunt de acord .
Se tine un moment de reculegere in memoria  fostului primar Enache Neculai . 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care  am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar  comună   Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Ristea Ana 


