
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                                /   06.05.2014

PROCES – VERBAL 
 incheiat in sedinta  ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 30.04.2014 

In data de 30.04.2014  a avut loc sedinta  ordinara   a Consiliului local al  comunei  Milosesti,
judetul Ialomita, convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 254 / 24.04 .2014 . Consilierii  locali au
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1192 / 24.04.2014 .

La şedinţă  participa  toti consilierii în functie .    
Este prezent  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.
Se alege un nou presedinte de sedinta  pentru lunile  aprilie , mai , iunie  2014.
D-na  Savulescu Stela  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  28.03.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva. 
Domnul primar face precizarea ca pentru obiectul de investitie  “ Asfaltare drumuri  de 

interes local “ se vrea un nou model de hotarare , de fapt , se solicita doua hotarari in loc de una. Are 
modelul  dat de Consiliul judetean , dar nu este completat cu cifrele necesare. Domnul primar 
propune  retragerea de pe  ordinea de zi a proiectului de hotarare “ Aprobarea Devizului  general 
pentru  cheltuielile necesare realizarii  investitiei  ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 
COMUNA MILOSESTI, JUDETUL IALOMITA “ , prevazut la punctul 7 al ordinii de zi propuse si 
aprobarea celor doua hotarari propuse.

Doamna secretar este de  parere ca cele doua hotarari  sa fie adoptate in alta sedinta , de 
indata , dupa ce vor fi  prevazute si sumele . Modelul hotararilor cuprind spatii libere care trebuie 
campletate . Ce sa se hotarasca ? Nici proiectele  de hotarari nu au fost  intocmite.  Iar dosarul 
sedintei trebuie intocmit repede si inaintat Prefecturi.

Domnul primar este de acord  si face precizarea  ca nu ne-au aprobat proiectul pentru 
asfaltarea strazii propuse ci in celalalt sens , din centru spre Politie . Nu ne-au acceptat in partea 
propusa deoarece nu sunt  institutii publice . In cealalta parte sunt : Dispensarul veterinar , Casa 
agronomului , Politia.  

Sunt intrebati consilierii locali daca sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a 
proiectului de hotarare mentionat , prevazut la punctul 7 din ordinea de zi propusa initial  . 

Toti consilierii prezenti sunt de acord .  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  aprilie , mai  si iunie 2014.

            2.   Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 13/28.03.2014 privind  
modificarea  bugetului  local  pe anul 2014.
            3.   Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de 
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, 
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pe  trimestrul  I al anului 2014.
4. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  martie   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 .

5. Aprobarea  Acordului  de cooperare  cu Asociatia  pentru Dezvoltarea  
Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita , pentru asigurarea functiei de audit public intern.

6. Vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului intravilan , proprietate  privata a 
comunei Milosesti  , in suprafata de 9 041  m.p. ,  situat in satul Tovarasia  , in Cvartal 19, 
Parcela Cc 93 , nr. cadastral  467 ,  CF  20125, categoria  de  folosinta curti  constructii , 
Societatii Comerciale  GERI PROD SRL ,  proprietara   constructiilor edificate pe acest teren.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
7. Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti

nr. 13/28.03.2014 privind  modificarea  bugetului  local  pe anul 2014”. 
D-l primar prezinta motivele initierii propiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de

hotarare propus . 
D-na secretar face precizarea ca modificarea  bugetului se va face prin dispozitie a 

primarului. 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  trei 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  I al anului 2014  « .

D-l primar prezinta motivele initierii propiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de

hotarare propus . 
D-l primar : » Cand se face  bugetul se aproba  banii , cand se  incheie  bugetul  se aproba  

cheltuirea lor . » 
D-na secretar : » Banii nu pot fi cheltuiti decat potrivit destinatiei lor . » 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii . 
Nu sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  patru  al ordinii de zi : « Aprobarea  decontării cheltuielilor  de 

transport  pentru  luna  martie   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 « .

D-l primar prezinta motivele initierii propiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de

hotarare propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii . 
Nu sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
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Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  cinci  al ordinii de zi : « Aprobarea  Acordului  de cooperare  cu 

Asociatia  pentru Dezvoltarea  Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita , pentru asigurarea 
functiei de audit public intern « .

D-l primar prezinta motivele initierii propiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de

hotarare propus . 
D-l primar : » Cam cum este si GAL-ul . Se face un ADI pentru auditul istitutiei .  O 

colaborare mult mai stransa .  Cotizatia este de 2 000 de lei . Daca  noi avem o  problema  si vrem sa 
o rezolvam , trebuie sa avem bani. « 

D-l Enache Marius : » Taxa este de 60 de mii de lei . « 
D-l primar : » In functie de  solicitare . » 
D-na Savulescu Stela : » De exemplu , terminam Gradinita si  sa facem controlul la 

cheltuieli. » 
D-l primar : » Sper sa nu intampinam greutati la lucrarile mari . » 
D-na secretar : » In proiectul de hotarare propus de ADI,  asa este prevazut - aprobarea  

contributiei anuale statutare  de 6 000 lei. Eu nu am vazut  alta propunere .Eu am inteles ca in 
statutul  lor este prevazuta  aceasta contributie . De aceea se numeste » contributie anuala statutara ».
Proiectul de hotarare a fost propus intocmai cu cel trimis ca model . « 

D-l primar : » Cand am fost invitati la sedinta , asa ne-au spus . » 
D-na secretar : » Daca nu sunteti lamuriti , amanam  adoptarea  hotararii si vine domnul 

primar cu lamuriri in plus  in sedinta urmatoare . » 
D-l viceprimar : » Sa  aprobam hotararea asa cum a fost propusa si daca nu ne convine , o 

revocam . » 
D-l presedinte de sedinta : » Trebuie sa colaboram cu acest ADI , pentru ca este necesar , 

chiard daca este 2 mii , 3 mii ,6 mii  de lei . Cam acesta este pretul !  » 
D-l primar : » Preturile propuse de altii sunt mai mari . » 
Presedintele de sedinta intreaba daca  mai sunt interventii . 
Nu mai sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
D-l presedinte de sedinta : » In sedinta urmatoare sa ne aduca domnul  primar mai multe 

lamuriri . » 
Se trece la punctul  sase  al ordinii de zi : « Vanzarea  prin incredintare  directa  a 

terenului intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de 9 041  m.p. ,  
situat in satul Tovarasia  , in Cvartal 19, Parcela Cc 93 , nr. cadastral  467 ,  CF  20125, 
categoria  de  folosinta curti  constructii , Societatii Comerciale  GERI PROD SRL ,  
proprietara   constructiilor edificate pe acest teren « .

D-l primar prezinta motivele initierii propiectului de hotarare  . 
Comisiile de specialitate si –au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de

hotarare propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii . 
Nu sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti . 
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
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D-l Aldea Gigi : » In legatura cu asfaltarea , ce ne puteti spune. » 
D-l primar : » Este singurul si de interes local . » 
D-l Aldea Gigi : » Cel de la Scoala ? »
A-D-l Enache Marius : » Cel de la alimentarea cu apa ? » 
D-l primar : » Daca nu vreti , nu se aproba .  Nu ne dau decat pentru 850 de ml . Am ramas 

surprins ca ne-au aprobat . Noi credeam ca nu ne aproba . » 
D-na Savulescu Stela : » La Saveni le da bani  de la CJ  sa faca trotuare. « 
D-l primar : » Se fac pe  bugetul local sau  Consiliul Judetean ? «  
D-na Savulescu Stela : » Consiliul Judetean .  Vreau sa spun  ca  in alta parte  se face mai 

mult . Si nu numai la Saveni . La toate comunele  de la Marculesti pana la Saveni . La Saveni , cand 
am fost ultima oara , sa nu mai cunosc strada . Era trotuar si  rigole de  scurgere.Consiliul Judetean a 
dat foarte multi bani la alte comune. «  

D-l primar : » Considerati ca nu am facut ce trebuie ? » 
D-l Dumitrascu Mihai : »  Aici ne zbatem pe asfaltare si cei de la  Tovarasia se zbat in 

noroi. » 
D-l primar : » Nu se mai dau bani pentru pietruire . » 
D-l Enache Marius : » Ca si cu mediu. Am scos platforma de gunoi  si avem firma .Dar 

gunoiul tot in lunca il duc.  Nu mai facem pietruire  , dar facem asfaltare.  Dar fara pietruire cum sa  
facem asfaltare ?  Nicolesti - ul este foarte bine. Cam 80 % este pietruit . La Tovarasia stam mai rau .
Sa alocam  bani din bugetul local pentru pietruire. « 

D-l primar : » Spre sfarsitul anului  o sa alocam  bani , sa vedem ce o sa ne ramana ca sa 
facem pietruire.  E posibil , cum ne-a venit oferta pentru Gradinita , sa ne vina alte oferte  si pentru 
alte lucrari  si  finantarea noastra  sa fie foarte mica . Cele doua miliarde propuse pentru cofinantare  
sunt  suficiente. »

D-na Savulescu  Stela : » Proiectul cu GAL ? »
D-l primar : » Ieri am fost la Consiliul Judetean .  Noi trebuia sa fim la Targoviste si ne- a 

chemat luni seara pentru marti  domnul Presedinte Sivian Ciuperca , tot pentru acest proiect . La 
GAL ne da o parte din bani  pe proiectare  , nu pe avizare .  Din 40 de mii de euro  scadem 
proiectarea , plus finantarea noastra pe care  o avem , pana in 40% . » 

D-l viceprimar : » Sunt bani de la strazi. » 
D-l primar : » Toti banii sunt alocati la strazi . » 
D-l Gigi Aldea : » Asta este  un drum nenorocit . De la  centru pana la nasu.  Nici cu  masina 

nu putem trece  cand ploua. Ne urcam pe trotuarul de la scoala . Ne cramponam de 20 de milioane de
lei . » 

D-l primar : » Daca  nu bagam autogrederul  , nu facem nimic. «  
D-l Aldea Gigi : » Bagam autogrederul . » 
D-l viceprimar : » A mai fost bagat. » 
D-na Savulescu Stela : » Sa schimbam programul cu iluminatul stradal . » 
D-l primar : » De la 4 la 5 dimineata . De la 5 este lumina . Seara se intrerupe pe la  11,30. 

Apoi merg intercalate , unul o ora , unul o ora . »
D-l Dobrin Stefan : » Alimentarea cu apa . Ramane o mazga . Cred ca s-a inisipat ceva. » 
D-l viceprimar : »  Sa facem analiza la apa . » 
D-na Savulescu Stela : » Oamenii vorbesc asa , ca am luat 3 milioane   pentru apa si apa nu 

merge. »
D-l primar : » Nu am luat la nimeni  3 milioane  pentru apa.  Bazinele au fost puse pe pat de 

nisip  si  aluneca . La Nicolesti cand ne-au taiat firele  au stricat toata automatizarea .  Am luat  
automatizarea de la Milosesti si am dus-o la Nicolesti. »

D-l viceprimar : » Nu au adus  automatizarea in loc. « 
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D-l Enache Marius : » A cui era treaba ? » 
D-l  viceprimar : » A constructorului . » 
D-na Savulescu Stela : » Mircea a zis ca nu are ochelari. « 
D-l viceprimar : » Dar pana acum cu ce a facut treaba ? Are ochelari ! » 
D-na Savulescu Stela : » El a spus ca nu are . » 
D-l viceprimar : » Azi a venit cu ochelari , cu cisme. » 
D-na Savulescu Stela : » Cine plateste  pierderile  pentru apa  acolo unde au fost spargeri , 

fisuri ale tevilor ? » 
D-l viceprimar : » Nu platesc oamenii . Domnule Marius , ce facem cu asociatia ? » 
D-l Enache Marius : » Luni luam hotararea  definitiva si irevocabila . Apoi sa chemam 

ciobanii , crescatorii de animale . »
D-l primar : » Sa avem surpriza sa nu vina  nimeni ! » 
Presedintele de sedinta  intreaba daca mai sunt alte interventii .
Nu mai sunt interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept care am incheiat prezentul proces verbal . 

Intocmit , 
     Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Cipu Virgil 
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