
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.   2680   /   28.11.  2014

PROCES – VERBAL 
incheiat in cadrul sedintei ordinara a Consiliului local Miloşeşti din

data de 27 .11. 2014

In data de 27.11.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia primarului  nr. 462/21.11.2014.  
Consilierii locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2617 / 21.11.2014.

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  31.10.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
 
1. Aprobarea Planului  de ocupare  a functiilor publice  pentru anul 2015 la 

Primaria comunei Milosesti , judetul Ialomita . 
2.   Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  octombrie  2014  , 

la şi   de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  
Milosesti, care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti.             

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
            3.    Diverse . 

 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu inca un punct , respectiv 
« Rectificarea bugetului local pe anul  2014 », ca urmare  a primirii adresei nr. 249990/26.11.2014 
a Finantelor Publice  prin care se propune modificarea  nivelului maxim de cheltuieli  de personal  
cu suma de 20 mii lei . 

Propunerea domnului primar se supune la vot. Se aproba cu votul tuturor consilierilor 
prezenti .  

Ordinea de zi completata se  supune la vot . 
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Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi : » Aprobarea Planului  de ocupare  a functiilor 

publice  pentru anul 2015 la Primaria comunei Milosesti , judetul Ialomita “. 
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Doamna  secretar  precizeaza  ca  doi  functionari  publici   intrunesc  conditiile  pentru  a

promova  in gradul profesional imediat superior celui detinut , Steluta ai Getuta.
Domnul primar :” Le creste si lor salariul cu cateva sute de lei .” 
D-na secretar :” Da . Pana la un milion de lei ( vechi ) . Si asa salariile nu au mai crescut 

din anul 2008. Unii dintre functionarii publici ( toti sunt cu studii superioare ), vor avea salariul 
minim daca acesta se mareste din nou de la 1 ianuarie .” 

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

Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Aprobarea  decontării cheltuielilor  de 

transport  pentru  luna  octombrie  2014  , la şi   de la locul de muncă a cadrelor  didactice  
de la Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea 
Miloşeşti « .

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

de hotarare propus. 
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi :” Rectificarea bugetului local pe anul 2014”.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . 
Comisia de specialitate buget – finante si-a prezentat raportul de avizare favorabila pentru  

proiectul de hotarare propus. 
D-na Draghici Geta :” Se suplimenteaza  la capitolul 51 – autoritati executive cu 1500 lei  

si la capitolul 65 ,  la invatamant , cu 23 300 lei. Unde am avut surplus am luat banii  si i-am dus 
acolo unde am avut nevoie . Avem bani de salarii  dar nu avem bani pentru virarile impozitelor la 
stat. “ 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii.
Nu mai sunt interventii la acest punct .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Se trece la punctul “ Diverse “ al ordinii de zi. 
D-l Cipu Virgil :” Reorganizarea retelei scolare . Am primit o adresa de la Inspectoratul 

Scolar ,  pe care ati primit-o si dumneavoastra  si pana la data de  24 decembrie trebuie sa solicitam
avizul conform  din partea Inspectoreatului  Scolar pentru  organizarea / reorganizarea  retelei 
scolare  de pe raza  comunei. Solicitarea  de emitere a avizului  conform  va fi  insotita , in mod 
obligatoriu,  de un raport  si de precizarea scrisa   a autoritatii publice  ca se asigura  finantarea  
unitatilor de invatamant  de stat  in conditiile in care  functioneaza  cu efective sub limitele  
prevazute de lege , adica sub 300 de elevi.  Vor sa se asigure ca scoala este finantata de Consiliul 
local. “

D-na secretar :” Eu am inteles ca trebuie sa solicitam avizul conform in situatia in care  
schimbam  ceva din reteaua scolara avizata anterior . In situatia in care se mentine  reteaua scolara 
neschimbata de la avizul conform  anterior , vom mentiona in scris acest fapt  si vom comunica 
Inspectoratului .” 

D-l Cipu Virgil :” Si precizarea ca  se va asigura finantarea ? “
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D-na secretar :” In adresa vom mentiona si acest lucru.Eu asa am inteles si mi se pare si 
logic. Ce aviz conform sa solicit daca nu se schimba nimic. Cele doua autoritati fac  precizarea si 
scris si atat.” 

D-l Cipu Virgil :” Efectivul nostru este acum de 280 de elevi  incepand de la Gradinita. Nu 
de fiecare data  ne-am incadrat  in bugetul  primit. Am  mai primit din bugetul local .” 

D-l primar :” De la anul  bugetul va fi  exact , batut in cuie , ce va fi pentru Scoala. Daca nu
au  , o sa punem din bugetul local  si apoi sa-l returnam bugetului local . “ 

D-na secretar :” Scoala are personalitate juridica ?” 
D-l Cipu Virgil :” De la 1 ianuarie  . ” 
D-na secretar :”  Aveti Cod de  Identificare  Fiscala ,  stampila , cont ?” 
D-l Cipu Virgil :” Da .  Cred ca exista intelegere .Daca de exemplu  ne trebuie niste pavele 

si exista excedent , cred ca se poate. Sa vedem ce bani avem.” 
D-l viceprimar :” Depinde ce bani avem in bugetul local .” 
D-na Savulescu Stela :” Dar nu aveti buget propriu ?” 
D-l primar :” Da . Noi le dam sumele . “ 
D-na Savulescu Stela :” De ce mai aveti nevoie de contabil  daca tot contabilul primariei le 

face ?” 
D-l Cipu Virgil :” Dar cine face facturile ?” 
D-na Savulescu Stela :” Secretara .”
D-l Cipu Virgil :” Nu se poate . Are alte atributii.” 
D-na Savulescu Stela :” Balanta ?” 
D-l primar :”  Ei fac  balanta  lor, noi balanta noastra . Balantele vor fi facute in acelasi  

program.Ei sunt ordonatori tertiari . Darea de seama o face tot contabila .” 
S-na Savulescu Stela :” Ma gandeam ca Ministerul le va prelua pe toate . Se face  cum era 

inainte , centrele bugetare.”
D-l Cipu Virgil :” S-ar putea  sa fie cum era inainte. La Urziceni , contabila tinea mai multe

scoli. Au existat  judetele pilot .”
D-l primar :” Au cerut sa dea un om de serviciu afara . Au cautat sa externalizeze toate 

serviciile.” 
D-l Cipu Virgil :” Sunt multe  scoli care nu au  indeplinit conditiile sa  aiba personalitate 

juridica  si le-au inchis.  In  judetul Suceava  au fost inchise o suta se ceva de scoli .Au fost 
arondate la alte scoli. Daca s-ar intampla si la noi , atunci administratia  noastra nu ar mai avea 
treaba cu scoala.” 

D-na Savulescu Stela :” Cu timpul asa o sa se faca .”
D-l Cipu Virgil :” Nu. Eu m-am uitat pe prognoza  si numarul copiilor  va creste  in viitor. 

Si nu or sa mai plece . In 20 de ani  se vor intoarce in tara .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt 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 
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