
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                              din                        2014

PROCESUL  VERBAL 
al  sedintei ordinare a Consiliului local Miloşeşti din data de 29 .12. 2014 

In data de 29.12.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  645 / 22.12.2014 .Consilierii locali au fost invitati 
la sedinta prin adresa nr. 2996 / 22.12.2014.

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

3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Mangiurea Titi   
5.      Popescu Valentin –Nicolae 
6.      Ristea Ana
7.      Stoicescu Mihai
8.      Popa Ion .
Sunt  absenti  consilierii locali  : Dobrin Stefan,Dumitrascu Mihai  si Savulescu Stela.
Este absent  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  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  19.12.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    

1. Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 .
2.   Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de 

dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, pe  trimestrul
al IV-lea  al anului 2014. 

3.   Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  noiembrie 
  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 .
                  4.    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 :”Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2015 « . 
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus.
D-l primar :” S-au mai strans ceva bani . Daca se doreste se misca ceva .  Am vorbit cu  sefii 

de asociatii sa rezolve cu  impozitul , dar nu se doreste .  Nu s-a facut nimic. Procentul  de incasare   
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a crescut . Este de 75-80 %  fata de 62 % cat era. “
Comisiile de specialitate au prezentat raportul de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta de catre toti cei opt consilieri prezenti. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele 

două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor 
autofinantate, pe  trimestrul  al IV-lea  al anului 2014 « . 

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus.
D-l primar :” Ce ati  aprobat  s-a cheltuit .  Totul a decurs bine datorita incasarilor . Pe 

trimestrul IV  se aproba executia bugetara  pana la sfarsitul anului .” 
Comisiile de specialitate au prezentat raportul de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta de catre toti cei opt consilieri prezenti. 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi :” Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  

pentru  luna  noiembrie   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 propus.
Comisiile de specialitate au prezentat raportul de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Nu sunt intrebari , interventii  .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta de catre toti cei opt consilieri prezenti. 
Se  trece la punctul patru al ordinii de zi :” Diverse. “ 
D-l Stoicescu Mihai :” Ce facem cu animalele si pasarile lasate libere  ?” 
D-l Cipu Virgil :” Poti tu sa strangi  toate  pasarile .” 
D-l primar :” Le strangem . Dar trebuie apoi sa le ingrijim. Daca oamenii ar intelege !  Eu cu 

domnul vice am fost cu vacile si le-am dus acasa la oameni  Daca sunt tinuti din scurt vor 
constientiza. “

D-l viceprimar :” Si cu pasarile, exista cadru legal.  Daca nu se respecta legea se aplica 
sanctiunea .”

D-l Stoicescu Mihai :” Sunt  pasari si caini , tot felul de animale .  Pana nu te lovesti de asa 
ceva nu-ti dai seama de pericolul lor. “

D-l viceprimar :” Si trotuare se vor face ? Asa zicea domnul   presedinte .” 
D-l primar :” Nu .” 
D-l Stoicescu Mihai :” Macar pe o parte .” 
D-l primar :” Ei vor sa faca legatura  cu Ciochina . In ultimul timp probleme am avut cu  

constituirea  comisiilor  de receptie . Se vehiculeaza ideea  ca nu se fac  lucrarile bine.  Din comisii 
sa faca parte consilierii locali pentru anul viitor. “

D-l viceprimar :” Sa vina sa ia parte integranta  la realizarea  lucrarii. Adica sa urmareasca  
lucrarea , sa se implice. “ 

D-l primar :” In procesele verbale  de receptie  sa se scrie tot.  Sa se faca proces verbal 
corect.” 

D-l Aldea Gigi :”  Nu-i mai dai . Nu le semnezi lucrarea .” 
D-l primar :” Si trebuie sa ajungem in instanta cu toate ?” 
D-l viceprimar :” Trebuie implicare in toate fazele lucrarii.”
D-l primar :” Ar trebui  sa fim mult mai multi implicati.  Trebuia facuta  si asfaltarea . Daca 

nu a venit nimeni , ce sa facem ?” 
D-l Aldea Gigi :” Dupa 1 ianuarie  mai facem pietruire ?” 
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D-l primar :” Nu . S-a terminat . Azi  trebuia sa facem receptia la pietruire si sa platim, altfel 
pierdem banii. “

D-l Aldea Gigi :” Pietruirea s-a facut bine. A bagat autogrederul.” 
D-l primar :” Pana la sfarsitul anului mai bagam pe cateva strazi. De la anul  putem pietrui 

dar pe baza de proiect .”
D-l viceprimar :” Facem proiect  pentru toate strazile  din localitate. Pentru intreg UAT. 

Lucrarea  va fi de 15-20 de miliarde . Ce zic eu , cred ca este mai mult. “
 D-l Aldea Gigi :” Pe strada Viorelelor nu se baga piatra?” 
D-l primar :” Nu discutam de strada Viorelelor.” 
 D-l Aldea Gigi :” Eu zic de strada Viorelelor  pentru ca nu pot  duce baiatul la scoala .” 
D-l primar :” Sunt multe strazi  in situatia  aceasta . Pentru DC51 au fost dati bani special. 
D-l viceprimar :” Consiliul Judetean a dat bani pentru  pentru drumuri comunale, nu pentru 

drumuri stradale . DC 51 este singurul drum  comunal . “ 
D-l Cipu Virgil :” Sa nu uitam  ca mai avem  doua sate.” 
D-l Aldea Gigi :” Drumul spre Doja este drum comunal ?” 
D-l primar :” Da , dar pentru el nu avem proiect.” 
D-l viceprimar :” Doar nu facem  drumul  spre Doja  si nu facem aici.Studiul de fezabilitate 

dureaza mult .”
D-l Cipu Virgil :” Inteleg frustrarea domnului Gigi . Singura  solutie ar fi sa  prindem  bani 

pentru  strada  Viorelelor cand  facem bugetul . Comisia de receptie sa fie stabilita cand sunt toti 
consilierii.” 

D-l viceprimar :” Nu stabilim acum .” 
D-l  Cipu Virgil :” E vorba si de gainile de pe strazile adiacente . Se discuta mai mult despre 

strada Principala . Aici s-au plantat si trandafiri , etc. Stiu , este greu sa schimbam mantalitatea 
oamenilor . Dar merita incercat .” 

D-na Ristea Ana:” Eu ce sa mai zic. Toti canii sunt adusi la noi , ca este margine de sat.Sa 
facem ceva si cu statia de autobuz.. Este o mizerie acolo ! Nu ppti sa stai  de miros. Sa o inchidem si 
sa –i dam drumul cand este autobuz. “

D-na secretar :” Nu putem inchide statia de autobuz.Ionica are atributia sa mentina curatenia 
acolo.” 

D-l primar :” Cu cei de la  ajutorul social  am incercat sa mentinem  curatenia . De la 15 
decembrie nu i-am mai  chemat .” 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte probleme urgente de discutat. 
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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