
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES VERBAL 
incheiat in  sedinta de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 28.02.2014 

In data de 28.02.2014  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  judetul Ialomita  ,
convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 205 / 27.02 .2014 . Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 653
/ 27.02.2014 .

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

2.      Enache Mircea –Marius  
3.      Dobrin Stefan 
4.      Dumitrascu Mihai 
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae   
7.      Ristea Ana
8.      Savulescu Stela 
9.      Popa Ion .
Sunt absenti consilierii locali : Aldea Gigi si Stoicescu Mihai .
Este prezent si delegatul satesc  Draghici Florinel  . 

La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
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 .
Stoicescu Mihai este absent .
Se alege un nou presedinte de sedinta pentru luna februarie 2014.
D-l Enache Mircea – Marius il propune pe domnul consilier Cipu Virgil .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerea se supune la vot. 
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedinte ordinare   a Consiliului local Milosesti  din data de  18.02.2014 .
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. 9/ 26.02.2014 privind  initierea  procedurii de  închiriere  a păşunilor  aflate în

proprietatea privată a comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa .
2.  Proiectul de hotarare nr. 10/26.02.2014 privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru

luna  ianuarie  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 .  
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul  1 al ordinii de zi :” Initierea  procedurii de  închiriere  a păşunilor  aflate în proprietatea

privată a comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa “. 
 

1.

Domnul viceprimar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate  si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de hotarare propus. 
D-l viceprimar :” Capacitatea de pasunat este foarte importanta . Am stabilit unitatea de vita mare ( UVM ) la hectar

. 1 UVM / ha este de  1 vaca sau 6 oi. Incarcatura de animale am stabilit-o dupa formula  : 
I.A. = P.d. : ( C.i x Z.p.) 
I.A. = Incarcatura de animale pe ha  exprimata in  UVM /ha  , 



P.d. = Productia disponibila  de masa verde kg/ha.,
C.i. =  Consumul zilnic  de  iarba  kg/UVM ,
Z.p. =  nr. zile de pasunat .

P.d. =  10 000 kg  masa verde /ha ( productie disponibila ) ,
C.i   =  65 kg masa verde  pe UVM ,
Z.p. =  180 zile de pasunar . 
I.A. = 10 000 : ( 65 x 180) = 10 000 : 11 700 =  0,85 UVM / ha . 
Daca  luam in calcul cea mai mica incarcatura  nu ne-ar  fi ajuns islazul . Am facut calculul cu 7 tone pe ha , dar nu

ne iesea . »
Consilierii locali sunt de acord  cu incarcatura  de animale  propusa  de 0,85 UVM / ha . 
D-l viceprimar : » Pretul l-am calculat astfel :
Valoarea masei verzi = P.d. x 30 lei /  tona  = 10 tone / ha x 30 lei / tona ( conform prevederilor HCJ Ialomita nr.

23/25.02.2014 )  = 300 lei / ha  .
Pretul inchirierii  trebuie stabilit  fara a depasi  50%  din valoarea  masei verzi  pe hectar . 149  lei / ha ar fi cel mai

mare pret . « 
D-l Enache Marius : » Cine  poate sa inchiriere islazul ? » 
D-l viceprimar : » Persoanele fizice si  persoane juridice .« 
D-l Enache Marius : » Nu-l poate subinchiria . Citeam in regulament . » 
D-l viceprimar : » Nu. Pasunea va fi impartita in  trupuri si inchiriata prin licitatie . Nu au fost scoase la licitatie  :

perdeaua  de plantatie  si terenurile neproductive . «  
D-na Savulescu Stela : » Cine cedeaza din teren pentru infiintarea perdelelor de protectie va primi renta viagera  ,

am inteles. » 
D-l primar : » Cat  am tinut noi cele doua hectare  pentru plantatie ? «  
D-l Enache Marius : » Nu poate sa vina decat membri inscrisi in RNE ? » 
D-l primar : »  Care au anumalele inscrise in RNE . » 
D-na Ristea Ana : » Pe ce pasuni se face inchirierea ? » 
D-na  Savulescu Stela : » Pe sate . » 
D-l viceprimar : » Da. La Tovarasia  o sa fie o incarcatura mai mare . » 
D-l Dumitrascu Mihai : » El a zis ca  inchide  islazul ( viitorul chirias) . »
D-l Cipu Virgil : » Sa vedem cum intra pe islaz . » 
D-l Enache Marius : » Cel care are o vaca nu –si poate inchide terenul. » 
D-na Savulescu Stela : »  Trebuie ca fiecare  om  sa inchirieze . »
D-l viceprimar : » Da. Oamenii trebuie sensibilizati , astfel ca toti sa intre intr-o forma asociativa. » 
D-l Cipu Virgil : » Cum controlam noi subventia ? » 
D-l viceprimar : » Nu este treaba noastra . » 
D-na Savulescu Stela : » A picat hotararea cu Baraganul . »
D-l viceprimar : » Legea nu  prevede o asemenea asociere. » 
D-na Savulescu Stela : » Daca nu aveam carte funciara facuta ? » 
D-l viceprimar : »  Atunci era alta lege . » 

2.
D-l primar : «  Doja a concesionat  pasunea de acum doi ani. Avand in vedere incarcatura   pe ha de 0,85 UVM ,

pretul de inchiriere  trebuie stabilit cam la 100  - 120 lei / ha . 
D-na Savulescu Stela : » 100- 115 lei / ha. «  
D-l Dumitrascu Mihai : » Propun 110 lei / ha. » 
D-l Cipu Virgil : » Jumatate din subventia primita . Pe ei ii incanta subventia . » 
D-l primar : » Nu poate sa fie mai mare decat 50 % din valoarea masei verzi pe hectar . » 
Nu mai sunt propuneri .
Se supune la vot propunerea domnului Dumitrascu Mihai .
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti  pretul  de inchiriere a pasunii de 110 lei / ha . 
Domnul primar propune completarea  comisiei de selectare a ofertelor . 
Consilierii locali stabilesc in unanimitate ca alegerea membrilor ce vor completa comisia  de selectare a ofertelor sa

se faca prin vot deschis .
 Se fac propuneri .



Domnul Enache  Marius il propune  pe domnul  Popescu Valentin – Nicolae . Propunerea se supune la vot. Se
aproba  cu votul tuturor consilierilor prezenti . 

Domnul Mangiurea Titi o propune  pe doamna Savulescu Stela . Propunerea se supune la vot. Se aproba  cu votul
tuturor consilierilor prezenti . 

Domnul Dobrin Stefan il propune  pe domnul  Popa Ion  . Propunerea se supune la vot. Se aproba  cu votul tuturor
consilierilor prezenti . 

Se  stabilesc supleantii in comisia de selectare a ofertelor  din randul consilierilor locali. 
Doamna Savulescu Stela  il propune pe domnul  Cipu Virgil . Propunerea se supune la vot. Se aproba  cu votul

tuturor consilierilor prezenti . 
Domnul Dobrin Stefan o  propune pe doamna Ristea Ana  . Propunerea se supune la vot. Se aproba  cu votul tuturor

consilierilor prezenti . 
Doamna  secretar  face  precizarea  ca  in  hotarare   va  invoca  si   Hotararea   Consiliului  Judetean  Ialomita   nr.

23/25.02.2014, deoarece a fost primita dupa initierea proiectului de hotarare propus de  primarul localitatii  iar in cuprinsul
hotararii  va  stabili   intr-un articol   capacitatea   de pasunat  stabilita  de imputernicitul  primarului  si  aprobata  de catre
consilierii locali , respectiv de 0,85  UVM / ha . Capacitatea  de  pasunat nu a fost stabilita  initial deoarece nu s-a cunoscut
productia disponibila  de masa verde kg/ha.. 

Toti consilierii locali sunt de acord  cu propunerea facuta .
Presedintele de sedinta supune la vot propiectul de hotarare propus cu completarile aprobate . 
Proiectul de hotarare se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc al satului Nicolesti , domnul Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ. 
D-na Savulescu Stela : » Sa se organizeze o adunare  generala si oamenii sa fie informati. » 
D-l primar : » Deja  stiu . Nu vor sa faca asociatii pentru ca  stiu ca au raspundere . » 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : » Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  

ianuarie  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 viceprimar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate  si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de hotarare propus. 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii la acest punct .
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se aproba cu votul tururor consilierilor prezenti. 
Este de acord si delegatul satesc al satului Nicolesti , domnul Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ. 

3.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
D-na secretar : » Pana la iesirea animalelor pe pasune trebuie sa facem un  regulament de pasunat  unde vom stabili

si perioada de pasunat  , care va fi  valabil pana la  aprobarea  amenajamentelor pastorale  la 1 noiembrie 2014 . « 
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care am intocmit prezentul proces verbal . 

Intocmit , 
Secretar comuna  Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local  Cipu Virgil 

4.


