
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.               /                             2014

PROCESUL VERBAL     
al  sedintei ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 18.02.2014 

In data de 18.02.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 201 / 12.02 .2014 . Consilierii  locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 441 / 12.02.2014 .

La şedinţă  participa  toti consilierii in functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                  
3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Dobrin Stefan 
5.      Dumitrascu Mihai 
6.      Mangiurea Titi   
7.      Popescu Valentin –Nicolae   
8.      Ristea Ana
9.      Savulescu Stela 
10.    Stoicescu Mihai 
11.    Popa Ion .

Este prezent si delegatul satesc  Draghici Florinel  . 
La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d- na Draghici Geta – inspecror contabil .
Presedinte de sedinta  pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2014 este consilierul local 

Stoicescu Mihai , ales prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 1/29.01.2014 .
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedinte ordinare   a Consiliului local Milosesti  din data 

de  29.01.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
1. Aprobarea bugetului local pentru anul 2014 .
2.   Aprobarea numarului  de asistenti  personali  pentru adulti  si copii cu handicap 

grav, pentru anul 2014 . 
Initiator  - Primar Chitoiu Nelu 

7. Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Domnul primar propune discutarea problemei domnului  Novac Alexandru –Adrian , care a 

depus o sesizare la Instituria Prefectului – Judetul Ialomita . 
D-l primar :” Sesizarea este  pentru primar . Nu trebuia prezentatata Consiliului local . A fost 

data compartimentului  respectiv   iar doamna  Tantica o sa verifice si o sa precizeze cum au stat 
lucrurile .Este nemultumit ca  nu a primit ajutorul social , acesta fiind  suspendat  incepand cu luna 
decembrie 2013  , deoarece  domnul Novac  nu a efectuat  orele de munca . Zice ca nu a  fost 
anuntat. Nea Ion ( guardul ) a fost personal la el  si a refuzat adresa . A refuzat categoric sa vina sa 
faca orele de munca . Vreau sa cunoasteti si dumneavoatra cazul , domnul Novac fiind prezent la 
sedinta .“



D-l Novac :” In decembrie sotia mea  a fost bolnava  si  nu puteam sa plec  de acasa . Aveam 
un copil si trebuia sa am grija de el . “

D-l primar :” Pana pe data de 5 ale lunii comunicam  modificarile la AJPIS . Dupa aceasta 
data le comunicam solicitantilor . “ 

D-l Novac :” Pe 12 decembrie mi-a adus  adresa .” 
D-na Savulescu Stela :” In noiembrie ai fost la ore ?”
D-l Novac :” Nu.” 
D-l viceprimar :” Banii ii primesti la doua luni . Pentru ca cu  data lunii urmatoare efectuarii 

orelor esti repus in plata si cu luna urmatoare primesti banii .  In noiembrie nu ai fost la munca . In 
decembrie nu ai venit la munca ai , zis ca te pregatesti de colind.Ai facut orele in luna decembrie? 

D-l Novac :” Nu.” 
D-l primar :” Ce suspendam in decembrie , daca in ianuarie isi fac  orele ii repunem in plata  

incepand cu  luna urmatoare .” 
D-l viceprimar :” Ai  venit in februarie  la munca , incepand cu 1 martie  se repune in plata  

ajutorul social si incepand cu 1 aprilie o sa primesti banii . Cate concesii ti-am facut  eu stiind ca esti 
amarat ? Cate santuri ai facut ? “ 

D-l Novac :” La    Nastasia   si la doamna Meri .” 
D-l viceprimar :” Deci ce ai facut ?” 
D-l primar :” In sesizare  spune ca  nu am purtat discutii cu el , ca nu a fost  ascultat .” 
D-l Novac:” Am inteles.  Cand fac orele iau banii , cand nu fac orele nu iau banii.” 
D-l primar :” Ti-am zis sa mergi si tu  la un batran  sa dai zapada . Ce mi-ai zis. -Nu ,ca eu 

merg  in alta parte  pe bani - .“ 
 D-l viceprimar :" Avea de facut 7 zile  pe luna . Puteai sa vi o zi , pe urma daca nu puteai 
veneai alta data .” 

D-l primar :” Raspunsul o sa-l facem  documentat si amplu .” 
Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Aprobarea bugetului local pentru anul 2014”.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  . Propune modificarea listei

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

hotarare propus. 
Doamna Draghici Geta :” A intervenit o  modificare . In proiectul de buget am alocat 119 mii

lei pentru strazi.  Acum trebuie sa alocam  bani pentru cofinantare la  asfaltare . Nu stiu sigur . Dar 
sa nu ne ceara  cei de la Targoviste  si noi sa nu avem bani in buget alocati pentru cofinantare .” 

D-l primar : “Acest lucru este prevazut in contract .” 
D-na Draghici Geta :” Sa modificam doar anexa 3 . Cei 119 mii lei ii transferam  de la strazi 

la asfaltare . Este singura modificare propusa .” 
D-l primar :” Investitia costa  44 de mii de euro. Restul punem noi . Este posibil  sa ne coste 

mai putin.  Noi avem o declaratie  ca participam  cu o cofinantare .” 
D-na Draghici Geta :” Noi speram sa nu fie nevoie de cofinantare . In aceste conditii  banii ii 

vom duce inapoi . Sper sa ne incadram in suma alocata de Uniunea Europeana .” 
D-l  viceprimar :”  Gunoiul trebuie strans cu buldocastorul . La Nicolesti si Tovarasia este 

mai putin , dar la noi !” 
D-na Savulescu Stela :” Daca nu avem un loc pentru depozitare !” 
D-l Enache Marius :” Daca  aveam  patru oameni  de la 416 sa directioneze ?” 
D-l viceprimar :” Ce patru ? Sase oameni .” 
D-na Savulescu Stela :” La Grivita au facut o groapa mare si cand se umple o astupa cu 

pamant . Si noi am dus gunoiul acolo.” 
D-l primar :” Si noi avem . Dar nu pun in groapa , ci alaturi , pe drum .” 



D-na Draghici Geta :” Acum nu am bani alocati . Am alocat bani doar pentru  firma cu care 
avem contrac de neutralizare a cadavrelor  animalelor . Pe trimestrul trei  pot modifica  bugetul si 
aloca bani  la salubrizare .” 

D-na Savulescu Stela :”  Trebuie sa rezolvam , pentru ca vin cei de la mediu.” 
D-l Enache Marius :” Pentru cadavre avem contract cu SC  ECO NEUTRALIZARE 

GRINDASI  SRL.” 
D-l viceprimar :” Am avut un caz in  ianuarie , o vaca moarta .” 
D-na Ristea Ana :” Cat costa ?” 
D-na Draghici Geta :” Depinde de distanta , de animal . Nu este un pret. “ 

  D-na secretar :” Dar platformele de gunoi sunt inchise!” 
D-l primar :” Da. Dar uitati ca tot duc gunoiul . Sa gasim o solutie.”
D-l Enache Marius :” Nu  putem  sa vorbim  cu cei de la Salubris ? Pentru ca ei sunt cei care 

colecteaza gunoiul . Toti  oamenii au primit tomberoane ? Dar nu toti scot gunoiul . Sa ajungem la 
un compromis .Sa ia din gunoiul strans  pentru cei care nu scot tomberonul .” 

D-na Draghici Geta :” Toti au primit tomberoane.” 
D-l primar :” Cei de la mediu ne-au contactat  sa trimitem situatia societatilor .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii . 
Nu mai sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
D-l primar :” Vom prezenta si la GAL strategia de dezvoltare . Noi trebuie sa avem prins in 

aceasta strategie  de dezvoltare  aceste proiecte .Am primit bani tocmai pentru  ca avem proiecte.” 
D-l viceprimar :” Daca reusim sa acoperim Gradinita !” 
D-l primar :” Sper sa o facem cu doua miliarde . In deviz este prinsa cu doua miliarde sapte 

sute  de mii de lei . “
D-l viceprimar :” Tabla este infoliata , sta bine.” 
D-l Enache Marius :” Problema este ca Gradinita  se degradeaza tot mai  mult .” 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Aprobarea numarului  de asistenti  personali  

pentru adulti  si copii cu handicap grav, pentru anul 2014 “. 
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare  favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Nu sunt discutii cu privire la proiectul de hotarare propus .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor  consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul “ Diverse “ 
Domnul primar prezinta  adresa  catre Consiliul local a domnului Irimia Dumitru .
Domnul primar :” Noi avem o Hotarare judecatoreasca  definitiva . Am fost in instanta cu 

Irimia . Trebuie sa punem in executare  hotararea judecatoreasca . “ 
Domnul primar prezinta cererea .
D-na Savulescu  Stela :” Cine este Irimia ?” 
D-l primar :” Cei  din Tovarasia . Pe mine m-au surprins . Eu si domnul vice am stat de vorba

cu mai multi oameni  si am inteles ca ei au fost dezinformati.Le-a zis  ca pajistea o sa fie data  altor 
crescatori de animale  din alte localitati. La Nicolesti nu a  semnat  nimeni . Nu au semnat pentru ca 
le-am facut noi prezentarea . La Tovarasia  au umblat  din casa in casa  si au semnat oamenii. Nu au 
organizat adunare . Pe oameni i-am facut noi sa inteleaga .” 

D-l Dobrin Stefan  considera ca este un lucru bun sa se  inchirieze din pasune  celor de la 
Tovarasia . 



D-na secretar :” Cu privire la pajisti exista OUG nr. 34/2013  care prevede  ca in fiecare an  
pana la data de 1 martie  consiliile locale  sa  dispuna  cu privire  la initierea  procedurii  de  
inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al localitatii . Nici normele date in aplicarea acestei 
ordonante nu sunt mai explicite . Eu nu am inteles prea multe cu privire la aceasta hotarare care  
trebuie adoptata . Ce sa cuprinda hotararea ? Am vorbit cu alti colegi , care , ca si noi au pasunea la 
Asociatie Crescatorilor de Animale  Baraganul Ialomita .Am vorbit si cu domnul ing. Nita . Trebuie  
ca pasunea sa fie inchiriata crescatorilor de animale  , persoane fizice sau juridice , asa prevede 
ordonanta .  Acestia trebuie sa depuna cerere la  compartimentul  de specialitate  din cadrul  
primariei  si sa indeplineasca conditiile impuse de lege .Pretul chiriei pe hectar  se aproba de catre 
Consiliul local , dupa o formula , in functie de  capacitatea  de pasunat  si pe baza hotararii 
Consiliului judetean  de stabilirea  a pretului  de masa verde . Capacitatea de pasunat   se aproba de 
Consiliul local  si se transmite Consiliului judetean . Nu este chiar simplu  de adoptat hotararea . 
Documentele sunt la domnul primar , le puteti studia  si initia proiectul de hotarare . Pana la  1 
martie  mai este timp sa  o adoptam intr-o sedinta  de indata . “

D-l primar :” Eu am vorbit cu multi  si nu vor sa-si asume raspunderea  .Discutasem cu  
Marius si Dogaru  sa-i punem membri fondatori . Pentru a inchiria pasunea trebuie sa avem mai intai
adoptata aceasta  hotarare  cu privire la  initierea  procedurii de inchiriere . “

Domnii consilieri sunt de parere ca  pasunea nu poate fi inchiriata pana  la adoptarea hotararii
privind  initierea  procedurii de inchiriere  . 

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

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

   Presedinte de sedinta ,
Consilier local Stoicescu Mihai 


