
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.  2422    /  29. 09.  2014

PROCES  - VERBAL
sedinta   ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 25 .09. 2014

In data de 25.09.2014  a avut loc sedinta   ordinara    a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita , convocata prin  Dispozitia  nr.  392 / 19.09.2014 .

Consilierii locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2365/19.09.2014.
La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi 
   2.      Cipu Virgil 
   3.      Dumitrascu Mihai 

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

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na inspector Draghici Geta . 
Avand in vedere ca presedintele de sedinta Dobrin Stefan , ales pentru  lunile  iulie , august si

septembrie  2014 este absent , se alege alt presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2014 .
Doamna  Savulescu Stela  il propune  pe domnul Mangiurea Titi .
Nu mai sunt  alte propuneri .
Propunerea doamnei Savulescu Stela se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  04.09.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Rectificare buget local  pe anul 2014.

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

hotarare propus . 
D-l primar :” Fata de propunerea facuta  prin proiectul de hotarare , va trebui sa modificam 
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din nou bugetul deoarece am mai primit fonduri :” 
D-na Draghici Geta :”  Da. S-au suplimentat niste fonduri . Am primit 60 mii lei pentru strazi

si  suplimentarea  cu 25 mii lei  pentru invatamant , pe cheltuieli .Prin Actul   aditional nr. 1 la 
contractul de finantare  nr. 3983/ 05.08.2014  s-au alocat bani in plus pentru asfaltare  iar prin adresa 
DGRFP Ploiesti nr. 239853/ 24.09.2014 s-a suplimentat nivelul maxim al cheltuielilor de personal.“

Consilierii locali sunt de acord cu modificarea bugetului  local cu aceste cifre primite .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii , intrebari . 
Nu mai sunt .
Proiectul de hotarare  propus , modificat cu ultimile cifre primite , se supune la vot. 
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ . 
Se trece la punctul  doi al ordinii de zi :” Diverse “ .
D-na Savulescu Stela :”   Vreau sa prezint Consiliului local un program pentru anul fiscal 

2015 , care sa fie avut in vedere  la stabilirea bugetului . “ 
Doamna Savulescu Stela  prezinta  propunerile sale pentru a fi avute in vedere la stabilirea    

proiectului de buget   pentru anul fiscal 2015 .
D-l primar :” Veniti  cu proiecte!” 
D-na Savulescu Stela :” Eu am venit cu  propuneri pentru  anul 2015.”
D-l primar :” Nu pot spune ca suntem  untr-un colaps financiar . Ieri am avut o discutie cu 

doamna contabil , cu domnul director al Scolii Milosesti  si  am ajuns la concluzia  ca avem multe 
facturi de plata  si nu avem bani.” 

D-na Savulescu Stela :” Eu am propus sa se faca trotuare . Am inteles ca nu se poate !” 
D-na Draghici Geta :” Ati propus o lista intreaga pentru investitii  si noi nu avem bani.” 
D-na Savulescu Stela :” Macar cateva .” 
D-l Cipu Virgil :” Cand vine bugetul  pentru anul viitor  , sa discutam in comisie .” 
D-na Draghici Geta :” Faceti proiecte . Sa vedeti cat de greu este sa faceti proiecte .” 
D-na Savulescu Stela :” Si din cauza aceasta nu facem  noi proiecte ?” 
D-na Draghici Geta :” Nu . Dar  faceti proiecte .” 
D-na Savulescu Stela :” O sa facem si proiecte .” 
D-l primar :” Am discutat cu Horia . Noi nu ne punem de acord  dinainte .” 
D-na Savulescu Stela :” La  buget  ne trimiteti  proiectul facut deja.” 
D-l Cipu Virgil  :” Sa ne ajute doamna secretar la proiecte , pentru ca noi nu suntem juristi , 

cat am vrea  , nu putem face proiecte de hotarari. Toate proiectele de hotarari  au fost initiate de 
domnul primar si facute de doamna secretar . ” 

D-na secretar :” Este vorba de proiectele de investitii . Proiectele de hotarari eu le fac.” 
 D-l primar :” Pentru toate proiectele care se fac , am discutat cu  domnul director Cipu Virgil

si cu Horia . Dar tinem legatura si cu doamna contabil . A doua faza :  daca nu avem bani  pentru 
cofinantare , nu facem nimic.  Noi anul acesta am avut proiect si pentru canalizare . Dar nu avem  
bani pentru cofinantare . Am luat banii  de la canalizare  si i-am  dat pentru  asfaltare .”

D-na Draghici Geta :” Am avut in buget  prinsi si pentru  canalizare , dar nu am putut face.”
D-l primar :” Doja are proiect si pentru canalizare . Costa cam  sapte miliarde. “
D-na Savulescu Stela :” Pentru anul 2015 facem trotuare.  Anul acesta am facut Gradinita . 

Foarte bine. Era o urgenta . Dar la anul sa facem trotuare. “
D-l Enache Marius :” Sa facem  strazile  intai.” 
D-l Dumitrascu Mihai :” Dar sa nu facem doar pe Milosesti . In satele Nicolesti si Tovarasia 

nu facem numic?Daca moare un om nu-l poate scoate din casa daca ploua . Sa facem drumurile.” 
D-na Savulescu  Stela :” Facem si acolo , dar facem trotuarele  intai  pentru ca nu au oamenii 

pe unde trece  . Soseaua aceasta  este cea mai circulata . Doamne fereste sa se intample o nenorocire.
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Si copiii de la scoala  pe unde merg ? Pe strada ?” 
D-l Cipu Virgil :” Cand ies din Scoala le asiguram noi traversarea , apoi raspund . “ 
D-l primar  :” Pentru strada Unirii  anul acesta  o sa turnam  numai bitum . Restul la anul.”
D-l viceprimar :” La Nicolesti  au ramas de  pietruit  cam 30 % , la  Tovarasia cam  70 %  si 

la Milosesti  cam 15 %  .” 
D-l primar :” Dar anul acesta nu avem de unde .  Firmele ne cer mai mult , au zis ca lucrarile 

sunt subevaluate . Daca ne cer inca 700 de milioane ! Altfel nu ne fac strada . La Gradinita s-a 
cheltuit  foarte mult. Noi am vrut sa facem si o sala de clasa , dar cand am vazut la ce cheltuieli am 
ajuns  ! “ 

D-l Dumitrascu Mihai :” Cei de la Tovarasia inseamna ca raman asa cum sunt . Nu poate 
intra o salvare , nimic. “ 

D-l primar :” Firma constructoare vine sa facem  receptia la acoperis. In comisie sa fie cati 
mai multi consilieri.” 

D-l viceprimar :” Pentru casa lui Pavel Anica . Cei cinci mii de lei nu ajungeau.  Am facut o 
extensie . Am zis sa luam de colo , de colo , dar nu am putut.  Am luat niste grinzi pe datorie . Daca 
vreti sa lasati cate 25 de lei  fiecare la salariu ,  sa acoperim datoria .  Daca vreti ! Daca nu, sunt bun 
de plata.”

D-na Ristea Ana :” Limitarea vitezei in localitate. In orice  localitate  este stabilita o limita de
viteza.” 

D-l primar :” Exista borne kilometrice  iar viteza este restrictionata prin lege. La noi  exista 
borna kilometrica de la Cimitir si pana la Reviga .”

D-na Ristea Ana :” Apa . Ce facem cu apa ?” 
D-l primar :” Se repara pe zile , apoi iar este sarata .” 
D-l viceprimar :” D-na Savulescu , ia sa va  interesati de aceste filtre  pentru desalinizare. Sa 

nu fie aceste filtre pentru uz casnic. Asa cum este , apa se consuma si la Milosesti si la Nicolesti.”
D-l primar :” Instalatia este in garantie si doi ani de zile nu ne putem lega din alta parte. 

Trebuie sa avem mai multi consumatori .”
D-l viceprimar :” Sa va interesati de aceste filtre de desalinizare . Sa vedem cat costa. Cu cei 

de la 416 am avut  cursuri de  perfectionare .”
D-l primar :” Am curatat la Necazu . Pana nu i-am zis ca –i luam salcamii la Primarie , nu a 

facut curat .”
D-na secretar :” Pana se fac trotuare  sa obligam oamenii sa-si curete iarba  pe o latime de 60 

– 70 de cm  , sa se poata circula pe langa gard.Acum nu se poate circula decat pe sosea, pentru ca  
dimineata iarba este uda si  te murdaresti . Daca nu ar fi iarba s-ar putea circula.Cand ploua , nu poti 
sa circuli decat pe sosea .”

D-l primar :” Facem cu cei de la 416.”
D-na secretar :” Dar oamenii sunt obligati sa-si ingrijeasca spatiile din fata curtilor pana pe  

carosabil . Sa dea zapada , sa faca  curat. Sa le trimitem fluturasi la fiecare .” 
D-l primar :” Propuneri pentru comisia de receptie  la acoperisul Gradinitei .” 
Doamna  Savulescu Stela  il propune pe  domnul Enache Marius . 
Propunerea se supune la vot .
Sunt de acord toti consilierii prezenti . 
Domnul   Aldea Gigi  o propune pe  doamna Savulescu Stela  . 
Propunerea se supune la vot .
Sunt de acord toti consilierii prezenti . 
Domnul Enache  Marius  il propune pe  domnul Popescu Valentin  . 
Propunerea se supune la vot .
Sunt de acord toti consilierii prezenti . 
Se propun doi consilieri rezerva  pentru comisie:



3.
Domnul Popa Ion   o propune pe  doamna  Ristea Ana   . 
Propunerea se supune la vot .
Sunt de acord toti consilierii prezenti . 
Doamna Ristea Ana  il propune pe  domnul Popa Ion   . 
Propunerea se supune la vot .
Sunt de acord toti consilierii prezenti . 
Vor face parte din comisia de receptie  la lucrarea  de investitie  a acoperisului Gradinitei 

Milosesti  urmatorii consilieri : 
1. Enache Mircea – Marius 
2. Savulescu Stela 
3. Popescu Valentin – Nicolae .
  Membri de rezerva :
1. Ristea Ana 
2. Popa Ion . 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii  .
Nu mai sunt  interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa . 
Drept pentru care am intocmit  prezentul proces verbal .

Intocmit , 
Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta , 
Consilier local Mangiurea Titi 
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