
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.   2886  /   15. 12. 2014

PROCES - VERBAL 
 Sedinta  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 11.12 . 2014 

In data de 11.12.2014  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  641 / 10.12.2014 .Consilierii locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2828 / 10.12.2014.

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Cipu Virgil 
   2. Dobrin Stefan 

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

   La sedinta mai participa  :
- domnul  Primar Chitoiu Nelu  ,
- doamna secretar Jipa Eugenia ,
- doamna contabil  Draghici Geta . 
Presedinte  de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2014  este  domnul 

Popa Ion . 
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  27.11.2014 .
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 2014 .
2.  Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti  nr. 49/31.10.2014 privind aprobarea

indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de  investitie „ Modernizare  drum 
comunal  DC 51 ( Strada UNIRII ) , comuna  Milosesti , judetul Ialomita „ .

3.  Aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de  investitie
 „ Pietruire  drum comunal DC 51 ( Strada UNIRII ) , comuna  Milosesti , judetul Ialomita „.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .  
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Rectificarea bugetului local pe anul 2014 «.
Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru propiectul de

hotarare propus . 
Doamna  inspector contabil prezinta modificarile din bugetul local .
D-na inspector contabil   : » Fata de proiectul de hotarare propus am mai primit 2 000 de lei  

din sume  alocate  din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  la 
investitii . La partea de cheltuieli , banii au fost prinsi la  strazi .Va rog sa fiti de acord  cu aceasta 



completare a proiectului de hotarare propus. Rectificarea bugetului se face   si  ca urmare a  
repartizarii sumei de 175 mii lei – sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor   
descentralizate  la nivelul  comunei , suma repartizata  la scoala  pentru plata hotararilor 
judecatoresti  care au ca obiect  acordarea unor drepturi salariale . Bugetul local se modifica  la 
partea de venituri si la partea de cheltuieli  conform proiectului propus . 

Presedintele de sedinta intreaba  daca sunt interventii . 
Nu sunt .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul  tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la punctul  doi al ordinii de zi :  2.  Revocarea  Hotararii Consiliului local 

Milosesti  nr. 49/31.10.2014 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  pentru 
obiectivul de  investitie „ Modernizare  drum comunal  DC 51 ( Strada UNIRII ) , comuna  
Milosesti , judetul Ialomita „ .

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

propus . 
Domnul primar : » Punctul doi si trei trebuie sa le discutam impreuna . Am avut licitatie , am 

anuntat in SEAP  si nu s-a prezentat nimeni . Faceam macar stratul de jos. Acum sa facem  pietruire. 
Se cere  pietruire cu santuri de drenaj.  Nu stiu daca gasim pe cineva sa faca  pietruire.  Timpul este  
foarte scurt. « 

D-na Savulescu Stela : » Avem proiect ? » 
D-l primar : » Pe asfaltare. » 
D-na Savulescu Stela : » Si daca la anul facem asfaltare ? » 
D-l viceprimar : » Va fi doar pentre asfaltare  .  Nu va mai fi proiect  integrat , daca facem  

acum  pietruire . »
D-l primar : »  Daca nu facem , pierdem banii. » 
D-na Savulescu Stela : » Sa cumparam piatra sa bagam pe strazi. »
D-l primar : » Fara  proiectare nu se face . » 
D-l viceprimar : » Reparatii curente  nu putem  face  fara proiect . » 
D-l primar : » Doua , trei masini putem lua , nu mai mult. Trebuie proiectare. » 
D-na Savulescu Stela : » Pacat  de bani , ca-i pierdem  daca  nu facem  nimic, iar daca facem 

asa , iar sunt bani pierduti.   Pana  cand putem face asta ? » 
D-l primar : » Pana pe 31 decembrie. » 
D-l Cipu Virgil : » Este timp si timpul  ne ajuta. » 
D-l primar : » Se va face receptia cand se va face ultima plata . Se plateste  cat se lucreaza. 

Putem sa trimitem email  la toti  si ne va da un raspuns . Nu mai este licitatie. »
D-l viceprimar : » Ar fi bine sa facem ceva cu banii . Un lucru facut este un lucru facut. » 
D-l  Enache Marius : » Nu  se intinde pe doi ani  proiectul ? » 
D-l viceprimar : » Asfaltarea  era pe doi ani. Proiectul era multianual. « 
D-l  primar : »  Este vorba de  de strada  Unirii .Pentru strada Primaverii nu s-a platit nimic. 

S-a stricat vremea  si de aceea nu am  continuat. » 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii . 
Nu mai sunt .
Proiectul de hotarare  se  supune la vot .
Se adopta hotararea cu votul a noua consilieri . Se abtine consilierul local Dobrin Stefan. 
Se trece la punctul  trei al ordinii de zi :  Aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  

pentru obiectivul de  investitie  „ Pietruire  drum comunal DC 51 ( Strada UNIRII ) , comuna  
Milosesti , judetul Ialomita „.

Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus .



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

Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta hotararea cu votul a noua consilieri . Se abtine consilierul local Dobrin Stefan. 
D-na Savulescu Stela : » Pana acum ati spus ca nu se mai pietruiesc drumurile .  Se face 

direct asfaltare .Acum de ce se poate  pietrui ?  » 
D-l primar :” Asa a spus proiectantul . Pietruire fara  rigole  nu se poate. La anul este scos la 

licitatie  drumul pana la Reviga , strada Principala , pentru modernizare.Nu noi facem modernizarea. 
Dar nu s-a prezentat nimeni pentru licitatie .” 

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt probleme de discutat , interventii.
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 POPA ION 


