
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                /                          2014

PROCES – VERBAL 
 incheiat in sedinta  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 04 .09. 2014 

In  data  de  04.09.2014   a  avut  loc  sedinta   de  indata   a  Consiliului  local  al   comunei
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr. 372/03.09.2014 .Consilierii locali au
fost invitati prin adresa nr. 2300 / 03.09.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi 
   2.      Cipu Virgil 
   3.      Dobrin Stefan 
   4.      Dumitrascu Mihai 

5.      Enache Mircea –Marius  
6.      Mangiurea Titi   
7.      Popescu Valentin –Nicolae 
8. Stoicescu Mihai  
9.      Ristea Ana
10.    Popa Ion .
Este   absent  consilierul  local    Savulescu Stela   si delegatul satesc Draghici Florinel .

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
Presedinte de sedinta  pentru lunile iulie , august si septembrie  2014 este consilierul local 

Dobrin Stefan , ales prin HCL nr. 27/23.07.2014 .
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  30.07.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/ 23.07.2014 privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, 
comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.

2. Revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/ 23.07.2014 privind   cofinantarea 
obiectivului de investitii   „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri 
necesare implementării acestuia  “.

4.  Cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna 
Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

5. Modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti 
nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei 
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare .

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 
6. Diverse .
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .



Domnul primar :” Sa ne legam de  toate  cele patru puncte , de primele patru puncte ale 
ordinii de zi . Cei de la Ministerul Dezvoltarii ne-au propus  sa modificam cofinantarea . Ca sa 
modificam cofinantarea trebuie sa  revocam cele doua  : hotararea  cu aprobarea indicatorilor si cea 
cu aprobarea cofinantarii , pentru ca ei nu primesc hotarari modificate , si sa adoptam alte doua 
hotarari cu cifrele propuse . Prima data   cofinantarea  era de 30 486  lei. Nu au precizat ca aceasta 
este pentru anul acesta  iar pentru la anul avem alta  cofinantare .Acum cofinantarea este de 55 529 
lei .Tot proiectul  este de 651 mii lei . Adica 6 miliarde si jumatate  de la stat si 500 de milioane de la
noi  . Ne-au cerut sa prevedem in hotarare toata suma de cofinantare, nu doar suma pentru acest an.”

D-l Dobrin Stefan :” Se liciteaza  ?” 
 D-l primar :” Nu. Va fi prin incredintare. Contractul este incheiat  si banii trebuie cheltuiti , 

altfel ii pierdem .” 
D-l viceprimar :” Se poate sa-i cheltuim . “
D-l primar :” Vrem sa facem ambele strazi , Unirii si  Primaverii .”
Se supune la vot proiectul de hotarare prevazut la punctul 1 al ordinii de zi : “ Revocarea 

Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/ 23.07.2014 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, 
judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia  “.

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

hotarare propus. 
Consilierii locali aproba in unanimitate   proiectul de hotarare propus. 
Se supune la vot proiectul de hotarare prevazut la punctul 2 al ordinii de zi : “  Revocarea 

Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/ 23.07.2014 privind   cofinantarea obiectivului de 
investitii   „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa “ “.

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

hotarare propus. 
Consilierii locali aproba in unanimitate   proiectul de hotarare propus. 
Se supune la vot proiectul de hotarare prevazut la punctul 3 al ordinii de zi : “  Aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, 
comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia  “ “.

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

hotarare propus. 
Consilierii locali aproba in unanimitate   proiectul de hotarare propus. 
Se supune la vot proiectul de hotarare prevazut la punctul 4 al ordinii de zi : “  Cofinantarea 

obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” “.
Domnul primar a prezentat motivele initierii proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru  proiectul  de 

hotarare propus. 
Consilierii locali aproba in unanimitate   proiectul de hotarare propus. 
D-l primar :” Santurile nu sunt prevazute in proiect dalate . Aceasta este problema . Sunt de 

30-40 cm. “ 
D-l Dumitrascu Mihai :” E putin .” 
D-l primar :” Daca vreti ,  putem aduce proiectul .” 
Consilierii considera ca dupa sedinta pot consulta proiectul .
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi :” Modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin 

Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a 
ştatului  de funcţii la  Primăria comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare . »



Doamna secretar  prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare, respectiv faptul ca trei 
dintre functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului comunei  Milosesti 
au fost admisi la examenul  de promovare in  grad profesional .  Copaceanu Viorica  si Ciobotaru 
Horia  au trecut din gradul profesional principal  in gradul profesional superior si Ciobotaru 
Constanta  din gradul profesional asistent in gradul profesional principal . Numirea  in noul grad se 
face  prin  transformarea  postului , nu este conditionata de existenta unui post vacant . 

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

Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Consilierii locali aproba in unanimitate   proiectul de hotarare propus. 
Se trece la punctul  6  al ordinii de zi  :” Diverse “ .
D-l Dumitrascu Mihai :” Gunoiul se aduce la noi. Au spus ca ar fi fost trimisi de  Mangiurea”
D-l viceprimar :” Care Mangiurea ? ” 
D-l Dumitrascu Mihai :” Mangiurea Titi .” 
D-l viceprimar :” Nu stiu eu de asa ceva! “ 
D-l Dumitrascu Mihai :” Cei din Tovarasia ne invinovatesc pe noi  , pe mine si pe Dobrin , ca

suntem consilieri si nu facem nimic. “ 
D-l primar :” Noi nu am stiut . Acum am aflat .  Dar nu vor mai aduce .  Am verificat . Este 

gunoi de grajd , nu menajer . Am luat buldozerul de la domnul Dogaru  si l-am imprastiat . Imi pare 
rau ca nu putem  acoperii  toate problemele . Ar trebui sa fim  sprijiniti de  consilierii locali . “ 

D-l Aldea Gigi :” Si la noi , aici , cine l-a adus ?” 
D-l primar :”  Mai este ?  A mai   dus  cineva  gunoiul aici ?  Cand cunoasteti astfel de lucruri

sa le aduceti la cunostinta . “ 
D-l Dumitrascu Mihai :”  Cu islazul .  Irimia trebuie sa dea 100 de milioane la Consiliul 

local. Dar a zis ca nu da . Da banii  oamenilor . “ 
D-l viceprimar :” Islazul  nu este al lui  si nici al oamenilor . Sa citeasca contractul  incheiat.”
D-l Dumitrascu Mihai :” Nu era mai bine sa ramana cum a fost ?” 
D-l viceprimar :” Nu se putea nea Dumitrascu. Este lege . Oamenii  s-au dus la el in 

asociatie. Nu i-a obligat nimeni.  De ce s-au inscris ? Iar contractul este pe un an de zile . Daca nu 
plateste chiria la anul nu mai facem contract .” 

D-l Dumitrascu Mihai :” A spus ca  este pe sase ani .” 
D-l viceprimar :” Este pe un an de zile “ 
D-l primar :” Nu putem sa-i ingradim drepturile . A semnat un contract si  trebuie sa-l 

respecte . Are un cont deschis .  Nu plateste , vom merge in instanta  si va plati si mai mult .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii , probleme de discutat . 
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care  am intocmit prezentul proces verbal. 

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dobrin Stefan 


