
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.    1242    din    04.05.2015

PROCES – VERBAL 
incheiat in  sedinta ordinara a Consiliului local Miloşeşti din data de 30 .04. 2015 

In data de 30.04.2015  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.139 / 23.04.2015 .Consilierii locali au fost invitati la
sedinta prin adresa nr. 1185 / 23.04.2015.

La şedinţă  participa  toti  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 .   Stoicescu Mihai
11.    Popa Ion .
Este prezent si delegatul satesc al satului Nicolesti , domnul Draghici Florinel. 

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil.
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile aprilie , mai si iunie 2015 .
D-l Cipu Virgil il propune pe domnul Stoicescu Mihai .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerea  domnului Cipu Virgil se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ . 
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  26.03.2015 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii  in functie , prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :  

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2015.
2.  Modificarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 10/26.03.2015  privind 

stabilirea  taxelor  de eliberare  a atestatului de producator  si  carnetului   de comercializare  a
produselor  din sectorul agricol  pentru anul 2015.

3. Aprobarea  decontării cheltuielilor de transport pentru  luna  martie  2015, la 
şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti , care  nu au 
domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti .

4. Aprobarea contului de executie al bugetului  local  si  activitatilor  
autofinantate  pentru anul 2014.               

           5. Modificarea   statului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  
Miloşeşti  nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  
Primăria comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare . 

        



          6. 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 2015.                              

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 : « Modificarea  Hotararii Consiliului local 

Milosesti nr. 10/26.03.2015  privind stabilirea  taxelor  de eliberare  a atestatului de producator
si  carnetului   de comercializare  a produselor  din sectorul agricol  pentru anul 2015 “.

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

hotarare propus. 
D-na secretar face precizarea ca potrivit  prevederilor  Legii  nr. 145/2014   pentru stabilirea 

unor masuri de reglementare a  pietei produselor  din sectorul  agricol ,  desfasurarea  activitatilor de 
valorificare a produselor  agricole  proprii si de exercitare  a comertului  cu aceste  produse de catre  
producatorii agricoli , persoane  fizice ,  se face pe baza  atestatului de  producator  si a carnetului  de
comercializare  a produselor din sectorul agricol .
   Costurile generate de tiparirea atestatului de producator si a  carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol se suporta de catre Consiliul  Judetean   Ialomita , iar sumele cheltuite
de acesta se recupereaza prin grija Primariei  din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea 
acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive.

 Taxele stabilite  prin HCL Milosesti sunt mari fata de costuriler cu tiparirea . A fost lasata 
cam aceeasi taxa perceputa pentru eliberarea  cerfificatelor de producator agricol , iar legea nu ne 
permite acest lucru.

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot . 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ.  
Se trece la  punctul  trei al ordinii de zi : « Aprobarea  decontării cheltuielilor de transport

pentru  luna  martie  2015, 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 favarabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot . 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ.  
Se trece la  punctul  patru al ordinii de zi : « Aprobarea contului de executie al bugetului  

local  si  activitatilor  autofinantate  pentru anul 2014 « .          
Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat  rapoartele de avizare favarabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
D-na inspector contabil Draghici Geta  prezinta contul de executie  al bugetului local  si 

activitatilor autofinantate  pentru anul 2014.
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot . 



Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sai fiind consultativ. 
Se trece la  punctul  cinci  al ordinii de zi : « Modificarea   statului de  funcţii  aprobat  

prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  
organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu 
modificările ulterioare « . 

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

hotarare propus. 
D-na  secretar face precizarea ca in urma  examenului de promovare in trepte profesionale, 

angajatii contractuali Neacsu Elena si Rotaru Mircea au fost admisi in treptele profesionale imediat 
superioare . In consecinta , statul de functii la Primaria comunei Milosesti trebuie schimbat , 
modificandu-se  treptele profesionale ale functiilor respective . 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot . 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ.  
Se trece la  punctul  sase  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 2015 « .         

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

hotarare propus. 
D-na inspector contabil Draghici Geta prezinta executia bugetelor pe cele doua sectiunii pe 

trim.I 2015. Prezinta cheltuielile pe partea de materiale si  de personal .  Face precizarea ca pentru 
investitii nu au fost cheltuieli in primul trimestru al anului 2015. Creditele au fost suficiente .

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Proiectul de hotarare se supune la vot . 
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la  punctul  sapte  al ordinii de zi : « Diverse « . 
D-l primar prezinta cererea doamnei Nistor Irina  prin care solicita cumăpararea terenului 

aferent cladirilor in proprietatea doamnelor Nistor Irina si Nistor Georgeta . 
D-l primar face precizarea ca terenul a mai fost propus vanzarii dar vanzarea nu a avut loc . 

Pentru vanzarea – cumpararea caldirilor situate pe acest teren s-a dat un certificat fiscal  cu datorii . 
Si nu s-a tinut cont  de el . 

D-na  Savulescu Stela : » Evaluarea nu s-a facut pe  Geriprod ? » 
D-na Nistor Irina : » Vanzarea s-a facut pe persoana fizica . « 
D-na Savulescu Stela : »  Cu atat mai mult trebuie sa reluam procedura . » 
D-na Nistor Irina : » Pretul terenului este acelasi.Mie mi se pare firesc ca pretul sa fie facut 

fara sa se tina cont de proprietarii cladirilor . Valoarea terenului trebuie facuta fara sa se tina  cont de
persoana . « 

D-na secretar : » Doamna Nistor  solicita printr-o cerere concesionarea terenului si prin alta 
cerere  cumpararea terenului . » 

D-l primar : » Eu m-am consultat cu Horia si cu Viorica  si am inteles urmatoarele -  
concesionarea a fost transferata  de la Geriprod la cele doua proprietare  actuale . «  

D-l viceprimar : » Ce este de facut ? » 
D-l primar : » Noi nu avem nimic impotriva cu vanzarea terenului . Procedura trebuie reluata.

Hotararea pe care am dat-o trebuie  revocata , pentru ca nu a fost pusa in aplicare . Si apoi reluam 
procedura  cu proiect de hotarare , etc. . Evaluarea este facuta pe Geriprod. O fi necesara o noua 
evaluare ? »



D-na secretar : » Nu stiu . Sa ma documentez. Dar  in evaluarile pentru care am facut 
hotararile de vanzare a terenurilor se vorbea si de proprietarii constructiilor situate pe acele terenuri. 
Nu stiu daca are vreo importanta . Evaluatorul a luat in calcul dotarile constructiilor  cu  energie , 
alimentare cu apa , etc. «  

D-na Nistor Irina considera ca evaluarea se face pentru teren si nu are importanta daca 
proprietarul constructiilor  este persoana fizica sau persoana juridica , pretul trebuie sa fie acelasi .

D-na Nistor face precizarea ca la Ploiesti s-a stabilit un pret pe m.p. . 
D-na Savulescu Stela  : » Evaluatorul stabileste  pretul ,nu noi. Noi vrem sa vindem . » 
D-na  Nistor Irina : » Cat mai dureaza , pentru ca anul trecut a durat o jumatate de an . «  
D-l viceprimar : » Nu este  vina noastra . » 
D-na  Nistor Irina : » Eu am fost la Notariat  de mai multe ori . » 
D-l primar : » Documentele pentru vanzare au fost depuse la Notariat  de catre Horia  in 

termen . » 
D-na Savulescu Stela : » Notariatul a facut verificari . »
D-l viceprimar : » Credeti ca in Consiliul local are cineva interes sa nu va vanda  terenul ? » 
D-l primar : » La Prutul a durat doua luni si jumatate pana cand Notariatul  a finalizat  

actul. » 
D-na Savulescu Stela : » Asa este la noi. In alta parte  este altfel. » 
D-na Nistor Irina : » Asa este peste tot. » 
D-na Savulescu Stela : » Eu stiu un caz . Luminita Fasie a facut un act de proprietate la 

Bacau si acolo nu s-a tinut cont de certificatul fiscal eliberat de noi ,care era cu datorii . « 
D-l viceprimar : » Trebuie sa aduceti Contractul de vanzare cumparare legalizat , un extras de

carte funciara . »
D-na secretar : » Sa vorbim si cu evaluatorul . » 
D-l Cipu Virgil : » Sa vedem care este calea legala si venim cu  un proiect de hotarare . »
D-na Nistor Irina  spera ca procedura sa se desfasoare mai rapid si sa nu se tergiverseze .” 
D-na Ristea Ana :” Calitatea apei ? Am avut o problema cu mainile de la apa sarata . Eu am 

facut o investitie  , sa traiesc si eu mai bune , si nu sunt multumita . “
D-l primar :” Am zis sa mai asteptam  pana in iunie . Pana atunci calitatea apei este 

monitorizata.”
D-na Ristea Ana :” Nu pot folosi apa . Uitati  ce am pe maini !” 
D-l primar :” Nu se poate . Nu este de la apa.” 
D-na Ristea Ana  :” Cand s-a analizat calitatea apei la inceput , nu s-a vazut ?”
D-l primar :” Eu nu eram primar atunci .” 
D-l Cipu Virgil :” S-a schimbat calitatea apei . Este mai buna .” 
D-l primar . Da. Nu este mereu la fel .” 
D-l Cipu Virgil :” Cand iesim din garantie  ne legam de alta sursa.” 
D-l primar :” Sa facem alte puturi. Cand vor veni cei de la Sanatete Publica  sa ia alte probe , 

vedem ce facem .Monitorizarea se face timp de un an .In iunie vine sa  ia alta proba de apa .Acum 
apa este nepotabila . Noi avem un grafic.Dupa el se face monitorizarea .” 

D-na Ristea Ana :” Sa lasam la o parte monitorizarea . Sa gasim o solutie . “
D-l primar :”  Solutia – alte puturi.” 
D-l viceprimar :” La Milosesti nu poti trage dintr-o singura fantana . La Tovarasia si 

Nicolesti , da . Dar aici nu.  Fantanile la 45 de metri sunt excelente . Dar nu stiu daca au debit.Si 
trebuie facute tot in curtea aceea .Sa le facem la 60 de meteri , sa aiba debit.” 

D-l primar :” Debitul este mic . In trei secunde se termina debitul.Cand am luat  proba  de 
apa , am luat de la Ignat . Pe colt, la Sandu , daca apa  nu este folosita , am scos o galeata de apa  si 
am  scos-o galbena . La Gabi a fost apa buna .” 

D-na Ristea Ana :” Sa luam masuri.” 
D-l primar :” Luati dumneavoastra masuri . Veniti cu proiecte .” 
D-na Ristea Ana :” Suntem noi angajatii primariei ?” 
D-l Stoicescu Mihai :” Astaptam  pana  in iunie si apoi vedem noi ce este de facut.” 
D-l primar :” Credeti ca noi nu vrem sa fie apa buna ?” 



D-l Aldea Gigi:” Nu este apa buna . De trei luni de zile folosim apa  de la retea . Am zis ca 
spalam bazinul. “ 

D-l primar :” S-a consumat apa multa . Bazinele sunt spalate . De unde stiti ca nu au fost 
spalate  bazinele ? Nu se schimba calitatea apei , consum a fost ! “ 

D-l Aldea Gigi :” In ultimele zile a fost foarte rea apa .” 
D-na Ristea Ana :” Plec de aici cu ce raspuns ? Ca asteptam  pana in iunie  si  vedem ce 

facem dupa aceasta data .”
Presedintele de sedinta  intreaba daca mai sunt  interventii.
Nu mai sunt interventii.
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal . 

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa  Eugenia 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
      Consilier  local  STOICESCU  MIHAI 


