
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES – VERBAL 
 Sedinta  ordinara a Consiliului local Miloşeşti din data de 27 .10. 2014 

In data de 27.10.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  414 / 21.10.2014 .Consilierii locali au fost invitati la 
sedinta prin adresa nr. 2656 / 21.10.2014.

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.      Ristea Ana
9.      Savulescu Stela 
10.    Popa Ion .
Este absent consilierul  local   Stoicescu Mihai .
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 Draghici Geta – inspector contabil . 
Presedinte de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2014  este  domnul  

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

data de  06.10.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Proiectul de hotarare  nr. 44/ 16.10.2014 privind aprobarea  execuţiei  bugetelor 

întocmite  pe cele două secţiuni (  sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a 
bugetului  activitatilor autofinantate  ,  trimestrul  al III- lea  al anului 2014.
  2. Proiectul de hotarare  nr. 45/ 16.10.2014 privind rectificarea   bugetului local pe  anul 
2014.

3. Proiectul de hotarare  nr. 46/ 16.10.2014 privind aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  luna septembrie   2014, la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la 
Scoala Gimnaziala   Miloşeşti,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti.

4. Proiectul de hotarare  nr. 39/10.09.2014  privind  insusirea variantei finale a 
proiectului de stema a comunei Milosesti , judetul Ialomita . 

            
Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5.  Diverse . 



 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi :”Proiectul de hotarare  nr. 44/ 16.10.2014 privind 

aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite  pe cele două secţiuni (  sectiunea de dezvoltare şi 
sectiunea de funcţionare ) si a bugetului  activitatilor autofinantate  ,  trimestrul  al III- lea  al 
anului 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-na Draghici Geta :” Se face analiza executiei, sa nu ramana plati  restante . Si eu am grija  de

acest lucru.” 
Proiectul de hotarare 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 2 al ordinii de zi :” Proiectul de hotarare  nr. 45/ 16.10.2014 privind 

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 proiectul de 

hotarare propus .
D-na Draghici Geta :” S-a luat de la autofinantate si s-a trecut  pe bugetul local  si sumele s-au 

pus acolo unde era nevoie. Am primit sume din TVA si  am pus la scoala  pentru hotararile 
judecatoresti. Fata de proiect am mai primit 210 mii lei  pentru asfaltare .”

Nu mai sunt interventii . 
Proiectul de hotarare 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 3 al ordinii de zi :” Proiectul de hotarare  nr. 46/ 16.10.2014 privind 

aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna septembrie   2014, la şi de la locul 
de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala   Miloşeşti,  care  nu au domiciliul sau 
reşedinta  în localitatea Miloşeşti  “ .

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

hotarare propus .
Nu  sunt interventii . 
Proiectul de hotarare 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 4 al ordinii de zi :” Proiectul de hotarare  nr. 39/10.09.2014  privind  

insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Milosesti , judetul Ialomita   “ .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus. 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare  favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus .
Doamna secretar :” Hotararea  adoptata privind insusirea  variantei finale a proiectului de 

stema a comunei Milosesti,   se va trimite  comisiei judetene  special  constituite , pentru analiza. 
Aceasta comisie  poate returna proiectul spre analiza  , daca considera necesar. Apoi,  proiectul de 
stema , avizat  de Comisia Nationala de Heraldica  va fi propus Guvernului spre aprobare prin hotarare
de Guvern. Dupa aprobarea de catre Guvern , stema comunei  va putea fi imprimata , afisata . “ 

Nu mai sunt interventii .
Proiectul de hotarare 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 5 al ordinii de zii : “ Diverse ”. 
Domnul primar prezinta trei cereri formulate de cetateni ai comunei  catre Consiliul local 

Milosesti . 
D-l primar :” Cererea  nr. 1  de la Scoala Gimnaziala Milosesti . Din componenta Consiliului 

de administratie al Scolii trebuie sa faca parte  primarul sau un reprezentant al sau  si  doi consilieri 
locali . Sa nu fie propus  domnul viceprimar pentru ca  o sa fie reprezentantul meu . “

D-l Cipu Virgil :” Anul acesta s-a propus  un proiect de lege pentru  completarea  Consiliului 
de asministratie al scolii si s-a aprobat  . Din acesta face parte  patru cadre didactice ,  doi consilieri 
locali si  primarul sau reprezentantul sau.  Si regulamentul de organizare si functionare  va fi schimbat.
Noi am facut o adresa  catre primar , sa ne spuna  daca  face  parte  el sau un reprezentant  al sau.  Cei  
doi consilieri  sa aiba tangenta  cu scoala , sa aiba disponibilitate  si sa nu existe grade de rudenie intre 
membrii Consiliului de administratie . “ 

Se fac propuneri : 
D-l Cipu Virgil o propune pe  doamna Savulesci Stela .
Propunerea se supune la vot .
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti .
D-l Dobrin Stefan  il propune pe  domnul Popescu Valentin  .
Propunerea se supune la vot .
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti .
D-l primar :” Cererea nr. 2 . Iancu Voica din Nicolesti  va  implini 101 ani  pe 8  noiembrie 

2014 si  vrea  sa fie sarbatorita  intr-un cadru festiv . Traian – fiul , vrea o suma de bani .“
D-l Cipu Virgil :” Si daca ajung banii la el, cu siguranta  nu ajung la ea. “ 
D-na Savulescu Stela :” Vrea sarbatorita . Sa o sarbatorim cu un tort ,  flori.” 
D-l Cipu Virgil :” Ziua comunei ? “
D-na Draghici Geta :” Sunt alegerile .” 
D-l Cipu Virgil :” Dar nu acum ! “ 
D-na Ristea Ana :” Sa-i dam lemne .” 
D-l primar :” Cum spune doamna Savulescu . Luam un tort ,  flori.” 
D-l viceprimar :” Cand cade 8 noiembrie ?” 
D-l primar :” Intr-o  sambata . E  posibil sa mai primim bani  pentru strada  Primaverii .  

Trebuie sa scoatem lucrarea la licitatie.  Din discutiile purtate cu proiectantul  am inteles ca nu o sa 
mai platim  proiectarea din centru pana la sosea . Ni  s-a promis bani . Daca nu terminam pana la 
sfarsitul lunii noiembrie  este posibil sa pierdem banii pe anul acesta , dar proiectul  ramane .Am zis sa
incercam pe masura 3.2.2. .  Se  depun  proiecte  pentru asfaltare  pana la un milion de  euro  si pentru 
canalizare   pana la jumatate de milion de euro. Cum faceti? Intreb daca banii ii platim  pentru aceste 
proiecte.”

D-l Dobrin Stefan :” Daca  vine sa toarne asfalt  si pe drumul respectiv nu este piatra ?” 
D-l primar :” Asfaltarea se va  face cat se poate  pentru a se face si pietruirea  din banii  

destinati. Deci nu exista cota de cofinantare . Platim doar  proiectul si  consultanta .  Cei  care au facut 
canalizare nu au eficienta nici 10 % . Nu se racordeaza populatia.  Platim doar proiectul . Si apoi 
platim consultanta  , daca proiectul devine  eligibil.Plata se va face in momentul depunerii 
proiectului.”

D-l viceprimar :” Banii ii platim  in noiembrie ?” 
D-l primar :” Nu, nu ! “ 
D-na Savulescu Stela :” Acesti bani este posibil sa-i primim de la Ministerul Dezvoltarii .” 
D-l primar :” Proiectul nu va mai fi  aprobat  sau finantat. El va fi  actualizat  pana va fi 

eligibil.” 
D-na Savulescu Stela :”  Sa avem proiecte .Daca nu avem proiecte nu facem nimic.”  
D-l primar :”  Eu am vrut sa depun  proiect si pentru  canalizare  Si nu ne-au permis . Aveam 

un proiect .Pana acum noi nu am stiut.  Au zis sa facem si cei 800  de metri. Daca faceam proiect 



pentru toata strada  , ne dadeau  toti banii .  Acoperisul la Gradinita nu era actualizat.  Problema este ca
trebuie sa ne  asumam si riscul. Poate ca banii acestia ii pierdem pana la sfarsitul anului . “ 

D-l Enache Marius :” Si iar ajungem  la situatia  ca daca  strazile nu sunt pietruite , nu facem 
asfaltare . “ 

D-na Draghici Geta :” Daca nu  platim cofinantare , facem  pietruire , asfaltare. “ 
D-l primar :” Este posibil  sa mai primim bani , o sa mai tinem o sedinta de indata . Si  cererea 

nr. 3 . Constantin Georgiana , fata  Adelei Poenaru , solicita o locuinta  la bloc. “
D-na Savulescu Stela :” Ea deja locuieste la bloc . Cine i-a permis ?” 
D-l primar :” Vicele i-a dat cheile . Nu se mai intelege cu  Dedu . Casa unde a locuit este  

facuta de Dedu  Titi cu fosta sotie. Georgiana are trei copii . “
D-l viceprimar :” Noi suntem vinovati daca nu luam masuri pentru cei trei copii . Acum ce 

facem ? O evacuam ? Ce or sa zica oamenii ! “ 
D-l primar :” Cei de de Protectia copilului  ne obliga sa luam masuri pentru cei trei minori .”
D-l Cipu Virgil :” Eu stiu care este situatia  ei.  Si pana la urma , care este diferenta intre cei ai 

lui Postasu si ei ?”  
D-na Savulescu Stela :” Acum faptul este consumat .”  Ea deja sta acolo  si pe noi nu ne-ati 

intrebat . Sa votam si gata .” 
Sunt de acord toti consilierii prezenti sa –i fie inchiriat apartamentul liber pentru un an de zile 

fara drept de prelungire . 
D-na Savulescu Stela :”  Apa .  Am vorbit la DSV  si mi-au spus  ca nu figuram acolo.  Scoala 

nu are aviz.  Sunt controale . Chiar daca  Scoala se racordeaza la reteaua de apa , tot vă trebuie avizul  
pentru probele de apa  ce se vor lua .  “ 

D-l Cipu Virgil :” Stiu. O sa luam probele de apa.” 
D-na secretar :”  In hotararea privind infiinarea  serviciului de apa  s-a stabili  ca in termen de 

30 de zile  sa obtinem avizul  de la  Proiesti . Avizul nu a fost  obtinut nici pana acum . Iar pretul  
pentru furnizarea apei  nu este  stabilit .” 

D-l primar :” In perioada urmatoare o sa ne ocupam de obtinerea avizului .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca  mai sunt interventii . 
Nu mai sunt. 
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentil proces verbal . 

Intocmit,
Secretar comuna  Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Popa Ion 


