
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES – VERBAL 
 sedinta de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 28.03.2014 

In  data  de  28.03.2014   a  avut  loc  sedinta   de  indata   a  Consiliului  local  al   comunei
Milosesti,   judetul  Ialomita   ,  convocata  prin   Dispozitia   Primarului  nr.  235  /  26.03  .2014  .
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 955 / 26.03.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în 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.     Popa Ion .

Este absent consilierul  local  Stoicescu Mihai .
Este prezent  la sedinta si delegatul satesc  Draghici Florinel  . 
La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na  inspector contabil Draghici  Geta.
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 martie 2014.
D-l Mangiurea Titi 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  sedintei   de indata  a Consiliului local Milosesti  din

data de  28.02.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Modificarea bugetului local pe anul 2014.
2. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  februarie   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. Raportul  anual  al Primarului  comunei  Milosesti  privind starea economica , sociala

si de mediu a localitatii .
4. Raportul anual al Primarului comunei Milosesti  asupra  situatiei  gestionarii  

bunurilor .
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

1.



Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Modificarea bugetului local pe anul 2014 “.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare . “ Administratia  Judeteana

a finantelor publice Ialomita  a aprobat modificarea  repartizarii  pe trimestre a sumelor defalcate
din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul  comunei  pe
anul 2014 . Au diminuat cu 5 mii de lei  acest capitol  pe trim. I si au  suplimentat  cu aceasta suma
trim. II. “ 

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

D-l presedinte de sedinta intreaba daca  mai sunt  interventii , intrebari. 
Nu mai sunt intrebari  la acest punct. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus. 
Hotararea se adopta  cu  votul  tuturor consilierilor prezenti la sedinta .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : « Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport 

pentru  luna  februarie   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. 
D-l presedinte de sedinta intreaba daca  mai sunt  interventii , intrebari. 
Nu mai sunt intrebari  la acest punct. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus. 
Hotararea se adopta  cu  votul  tuturor consilierilor prezenti la sedinta .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : Raportul  anual  al Primarului  comunei  Milosesti

privind starea economica , sociala si de mediu a localitatii  « .
Domnul primar prezinta  raportul . 
Face  precizarea  ca  s-au   finalizat   lucrarile   de  alimentare  cu  apa  din  satele   Nicolesti,

(alimentarea  cu apa fiind  pusa in functiune din luna iulie)  si Tovarasia (alimentarea  cu apa fiind
pusa in functiune din luna  martie)  . La Milosesti se preconizeaza ca lucrarea de alimentare cu apa,
care a fost  finalizata , sa fie pusa in  functiune in cel mai scurt timp . La baza sportiva  din satul
Milosesti s-a continuat  lucrarea , anul acesta  constructia va fi finalizata . S-a depus  documentatia
pe  masura  322  la  Grupul  de  Actiune  Locala   Cazanesti   pentru  asfaltarea   strazii  Primaverii.
Proiectul a fost  declarat eligibil  si urmeaza  semnarea contractului . Pentru Gradinita  Milosesti
urmeaza   efectuarea  unei  lucrari  de  reabilitare  ,  in  anul  2014  finalizandu-se   sarpanta  .Pentru
sarpanta avem bani anul acesta . Pentru drumuri s-a facut pietruirea : patru strazi in  Milosesti ,  o
strada in Tovarasia si doua strazi in satul Nicolesti. 

D-l Cipu Virgil : » Pentru mediu  am plantat  trandafiri. » 
D-l viceprimar : »  O sa  amplificam actiunea . » 
D-na Savulescu Stela : » Apa de pe sosea nu are unde se scurge . Ar trebui ca spatiul destinat

florilor sa fie mai in panta , sa aiba unde se scurge apa . « 
D-l viceprimar : » Noi nu punem flori , decat la un metru de la alee. « 
D-na Savulescu Stela : » Ar trebui  sa primim si  noi o lista cu inventarul. Cate laptop-uri

aveti ? « 
D-l viceprimar : » Nu  stiu exact . »
D-l primar : » Nu avem nici un laptop. » 
D-na Draghici Geta : » Au fost casate  prin reciclare. » 
D-na Savulescu Stela : » Ce facem cu lucrarea  de supraveghere ? Pentru ca a fost platita. »
D-l primar : » Sa facem suporti noi . Materialele sunt .Am discutat cu domnul Director al

Scolii  Milosesti  si doamna  contabil .» 
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D-l Cipu Virgil : » Am  spus sa punem  doua la Scoala  si un  server la Primarie  sa se vada
ce se intampla . Dar trebuie si putina intimitate .Serverul sa fie instalat la mine  si il cumpar eu  din
banii Scolii . Ce am facut in Scoala a depins de Consiliul de Administratie al Scolii  nu de Consiliul
local . La mine s-a finalizat proiectul pentru Scoala . « 

D-l primar : » Mereu am zis  sa facem ceva constructiv. Suntem dezapreciati toti. » 
D-na Savulescu Stela : » Nu suntei dezapreciati.  Dar sa stim si noi  ce faceti. » 
D-l primar : » Nu cred ca  dintre consilieri au venit  zi de zi sau la saptamana  si sa ne spuna

ca au discutat  cu cetatenii problemele lor  si sa vedem ce este de facut. Ni se aduc numai acuze .«  
D-na Savulescu Stela : » De ce nea Fana Fasie nu a avut  decizie de impunere  in fiecare an ?

Pentru ca era permis sa se mearga pana la poprire pe pensie . »
D-l primar : » Instiintari de plata  s-au facut in permanenta . S-a pus problema cum sa le

trimitem . Cu posta ne costa foarte multi bani. Daca  cunoasteti legea  veniti sa discutam . «  
D-na Savulescu  Stela : » Se trimit cu posta  la cei care nu vor sa semneze de primire. » 
D-l primar : » Am facut o simulare  si nu este concludenta.  Daca ne contesta  cineva  nu

putem sa-i facem poprire . Trebuie trimisa prin posta. » 
D-na Savulescu Stela : » Pentru cei cu sume mari  trebuie sa le trimiteti prin posta . Am

primit o adresa care nu era a mea. De ce angajatii nu sunt atenti ? » 
D-l primar : » Angajatul a gresit , doamna. Ce sa-i facem acum ? » 
D-na Savulescu Stela : » S-a dus la Nicoleta care  plateste ! » 
D-l primar : »  Deciziile  se scot intre 1 si 15 ianuarie . Cine a venit pana la aceasta  data  si a

platit, nu au primit . Daca au  platit dupa aceasta data , au avut decizia facuta . »
D-na Savulescu Stela : » Nu  este organizare. » 
D-l primar : » Ce sa-i facem doamna , a gresit . » 
D-na Savulescu Stela : » Sa nu mai greseasca . » 
D-l primar : » Sa va spuna Dobrin ce intampina . » 
D-l Dobrin Stefan : » Dumneavoastra  trimiteti  pe numele  celui care  este impus . Dar acolo

stau nepotii  si nu vor sa semneze. » 
D-na Savulescu Stela : » Sa se mearga pana la  poprire pe pensie . » 
D-na Draghici  Geta : » Avem popriri pe pensii. » 
D-na Savulescu Stela : » La nea Fană de ce nu ati facut poprire ? » 
D-na Draghici Geta : » Probabil  ca nu s-a ajuns la el . »
D-na Savulescu Stela : » Sunt altii cu sume mai mari de 60 de mii de lei ? » 
D-l primar : » Da. » 
D-na Savulescu Stela : » Foarte rau. » 
Se  trece  la  punctul  patru  al  ordinii  de  zi : »  Raportul  anual  al  Primarului  comunei

Milosesti  asupra  situatiei  gestionarii  bunurilor . »
D-l presedinte de sedinta Cipu Virgil : »  In mare  parte stim  inventarul Primariei. « 
D-na Savulescu Stela : » Cine vrea  vine si studiaza intreg inventarul . » 
D-l primar : » Se da drumul la apa. In  cel mult doua saptamani o sa curga apa. Sa nu patim

ca la Nicolesti., unde am scos o gramada de nisip . « 
D-l Dobrin Stefan : » Sa nu se scurga apa exact pe ghidajul bazinului . »
D-l primar : »  La doi ani de zile  facem curatirea  bazinului . » 
D-l Dobrin Stefan : «  Eu am filtre  acasa , nu am probleme , dar cei care nu au filtre spun ca

dupa mai multe galeti  de apa scot mizerie. » 
D-l primar : » O sa modificam hotararea  cu apa , sa mai facem un post de muncitor  si sa

modificam pretul apei . » 
D-na secretar : » Sa avem avizele pentru pret. » 
D-l primar : » Trebuie sa mergem la Ploiesti dupa avize. » 
D-l Dobrin Stefan : » Anul acesta se mai  pietruieste  ceva ? Pentru ca pentru ce s-a facut , nu

s-a facut o impartire egala. » 
D-l viceprimae : » Ba da. » 
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D-l Cipu Virgil : » Eu n-as fi  impartit egal , pentru ca  si numarul de locuitori difera. « 
D-l  Dobrin  Stefan : »  Asa  ziceti  dumneavoastra.  Dar   la  Milosesti  oamenii  au  pe  unde

circula. »
D-l Enache Marius : » Asa este . Daca se duce cineva sa cumpere o casa in Tovarasia  se

intereseaza  de strazi. »
D-l primar : » Depinde cu cat o sa intram noi la asfaltare .  Daca intram cu o suma de bani.

Daca nu , folosim banii la pietruire. » 
D-l Draghici Florinel : » Gunoaiele de pe  pasune . Ce este acolo ! » 
D-l viceprimar : » Au intrat oamenii la curatenie . » 
D-l primar : » Cu pasunea  , incepand de anul acesta, se va plati chirie. Vreau sa-l chem pe

Nicu Bunda  si sa vedem ce se intampla cu crotalierea . Am inteles ca vrea ca oamenii sa treaca
animalele pe crotaliile lui Gaftea. « 

D-l  viceprimar : » Este treaba  lor  daca vor sa le crotalieze  asa.  Sa tinem o sedinta  cu
crescatorii de animale . Am inteles ca este  o disputa  pentru  alegerea vacarului .  Pasunea  va fi
inchiriata  crescatorilor de animale . Daca ramane teren  se inchiriaza  prin licitatie altor crescartori
de animale .  din  alta parte. Doamna secretar a fost la o sedinta saptamana aceasta  pe aceasta
tema. » 

D-na secretar : » Am fost convocati la o sedinta   referitor la aplicarea OUG 34/2013 si a HG
nr. 1064/2013 . Dar noi deja  aprobasem regulamentul , stabilisem pretul  chiriei  prin hotarare a
Consiliului local , in termenul stabilit de lege . Hotararea este legala , poate fi aplicata . » 

Doamna  secretar  face  cate  precizari  privind  inchirierea  pasunii  ,  cunoscute  de  domnii
consilieri ,deoarece pe 28.02.2014 a fost adoptata hotararea in acest sens. 

Presedintele de sedinta intreaba daca  mai sunt probleme , interventii .
Nu mai sunt interventii .
Sedinta se declara inchisa .
Drept care am intocmit  prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta , 
Consilier local Cipu Virgil 
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