
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.    453   din    16.02.    2015

PROCES – VERBAL 
 incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Miloşeşti din data de 12 .02. 2015 

In data de 12.02.2015  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.69 / 06.02.2015 .Consilierii locali au fost invitati la 
sedinta prin adresa nr. 393 / 06.02.2015.

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 .
Presedinte de sedinta pentru lunile  ianuarie , februarie si martie  2015  este domnul  Popescu 

Valentin  Nicolae  , ales prin Hotararea nr. 1 din 27.01.2015.  
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data 

de  27.01.2015 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii  in functie , prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :  
  
       1. Aprobarea bugetului local pentru anul 2015.
       2. Insusirea  variantei finale a proiectului  de stema a comunei Milosesti, judetul 

Ialomita .
Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

                  3.  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 :” Aprobarea bugetului local pentru anul 2015 ».
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Comisia  buget finante  a  propus o modificare la proiectul de hotarare , respectiv  la  capitolul  

84 , titlul 20, sa se faca transferul sumelor  din trimestrul IV in trimestrul  I. 
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Consilierii locali sunt de acord cu aceasta modificare propusa de Comisia buget – finante.
D-na Draghici Geta prezinta bugetul local  pe capitole . 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii, intrebari. 
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta  hotararea privind  aprobarea bugetului local  pentru anul 2015  cu votul tuturor 

consilierilor prezenti , cu modificarea propusa  de Comisia buget – finante. Este de acord  si delegatul 
satesc al satului Nicolesti , domnul Draghici Florinel, votul sau fiind consultativ.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi : » Insusirea  variantei finale a proiectului  de stema a
comunei Milosesti, judetul Ialomita « .

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

propus . 
D-na secretar face precizarea ca prin adresa nr. 10523/22.12.2014  ,  Comisia Judeteana 

Ialomita  de Analiza  a  Propunerilor de Steme , respinge  propunerea de stema insusita prin HCL 
Milosesti nr. 47/27.10.2014, cu observatia  urmatoare : cartea , asa cum a fost desenata , este semnul 
conventional al unei institutii de invatamant . Propune, pentru marcarea activitatii lui Vasile Poenaru, 
desenarea unui teanc de carti , pe care sa stea o sticla sau calimara de cerneala  si un stilou . 
Recomanda si schimbarea culorii  pentru carti , aceasta sa fie culoarea rosie.

D-na secretar : «  Mie mi se parea firesc ca cei care au facut proiectul de stema , cele trei 
variante , sa cunosca faptul ca  o carte este  semnul conventional al unei institutii de invatamant  si sa 
nu propuna asa ceva. “ 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii, intrebari. 
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta  hotararea privind  insusirea  variantei finale a proiectului  de stema a comunei 

Milosesti, judetul Ialomita , cu votul tuturor consilierilor prezenti. Este de acord  si delegatul satesc al 
satului Nicolesti , domnul Draghici Florinel, votul sau fiind consultativ.

Se trece la punctul  » Diverse « .
D-l  Viceprimar : » Am  uitat sa vorbim  ceva . De calitatea  apei . Noi cand terminam cu 

garantia ? » 
D-l primar : » In aprilie . Ea se poate repara dar si strica totodata , in ceea ce priveste 

calitatea.Mai avem putul acela . Studiul de fezabilitate a fost facut atunci. » 
D-l viceprimar : »  Am chemat si noi DSP  , sa ne dea un buletin  de analiza .Daca  spune ca 

este nepotabila , este  nepotabila . Una este sa aiba in compozitie nitriti una este sa aiba  un procent   
mare de cloruri . « 

D-l prinar : »  Apa din camp era buna . Cea din sat  avea o concentratie  de nitriti  de trei ori 
mai mare decat limita normala . « 

D-na Savulescu Stela : » Cu pretul cum facem ? »
D-l primar : » Va fi  in jur de patru lei . Ne ducem saptamana viitoare . Celelalte localitati au 

externalizat  serviciul  ca sa nu mai aiba  probleme.In judet sunt cateva firme . Reviga , de exemplu , a 
dat-o unei firme din  Calarasi , din Ialomita nu a venit nimeni . Eu nu sunt  de acord acum sa o 
externalizam , dar daca nu avem  ce face ! Ca sa faci filtrare , desalinizare , trebuie ca apa scoasa din 
put sa treaca  prin alte filtre . Dar pretul este exorbitant . « 

D-na Savulescu Stela : » S-a platit lumina , da ? » 
D-l  primar : » Da. La Tovarasia  nu este consum foarte mare de apa , dar consumul de  

electricitate  este foarte mare.  Cred ca este o scurgere  in pamant . Sa vina cei de la Concivic  sa 
verifice  instalatia . « 
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D-l viceprimar : » Centrala de la Gradinita  a fost verificata  in privinta noxelor emise. »
D-l primar : » Cand au  venit pentru apa am vorbit sa vina si pentru Gradinita , sa verifice  

centrala  din Gradinita Milosesti . Si instalatia  este foarte buna , bine amplasata  si nu emana noxe. « 
D-na Savulescu Stela : » Dar  Gradinita Nicolesti , cu ce se incalzeste ? Cu lemne ? »
D-l viceprimar : » Da. S-a facut o alta soba . Este foarte bine acolo. » 
D-na Savulescu Stela : » Sa luam jucarii noi . Am inteles ca nu au . »
D-l Cipu Virgil : » Am  asigurat rechizitele  in primul rand.  Sunt si jucarii. » 
D-na Savulescu Stela : » Daca avem jucarii pe acasa . » 
D-l Cipu Virgil : » Da . Cine  are jucarii  si carti de colorat , sa le aduca, le primim cu 

placere.Doamna  Ciulei se preocupa . Are inscrisi 20 de copii  si in medie vin cam 15  copii . Noi 
incercam sa le punem la dispozitie  materialele  necesare  pentru desfasurarea  activitatii  didactice. »

D-l primar : » Proiectul a fost facut pe masura 91-92 . S-a actualizat . Consiliul local  era  prins 
in conjunctura  de a aproba hotararea . Toata lumea a spus ca apa din Pogoane este  buna. « 

D-l viceprimar : » Nu puteam sa stabilim terenul  decat din  domeniul  public . Acolo am 
avut. »

D-l Dumitrascu Mihai : » Domnule primar , nu se poate lua banii, care vrea sa-i dea , ca ne 
ajung miliarde ! »

D-l viceprimar : » Eeeee !  Nu este asa . »
D-na Savulescu Stela : » La Grivita  se consuma la bar cam 238  m.c.pe an. « 
D-l primar : » 20 de m.c. pe luna ?  Mult ! » 
D-na Savulescu Stela : » In timpul saptamanii nu se deschide . Doar sambata si duminica. » 
D-l primar : » Avem o cerere de la o telefonie mobila . Vor sa  faca o instalatie . »
D-l viceprimar : » El trebuie sa se duca cu 3-4 oferte . » 
D-l primar : » Noi am avea un spatiu in incinta Gospodariei de apa . » 
D-l viceprimar : »Dar trebuie respectata procedura legala . » 
D-l Stoicescu   Mihai : » Banii de salubrizare. Sunt trecut si la impozit. »
D-l primar : » A fost data o ordonanta  care reglementeaza  taxa  de salubrizare. Nu am avut 

timp sa reglementam situatia . Sunt  impusi si la Primarie pentru taxa de salubrizare dar au si contract 
cu firma . »

D-na Savulescu Stela : » Viorica  este de vina . Au fost trecuti toti la Primarie. »
D-l primar : » Nu doamna . Firma a renuntat la multe contracte  deoarece nu au platit. Ei  

trebuiau sa anunte Primaria . »
D-na Savulescu Stela : » Nu au tomberoane. » 
D-l primar : »Au avut . Au renuntat la contract , dar nu au adus tomberonul .De la Primarie, 

pentru ca este impus aici acum cu taxa de salubrizare , vin si cer alt temberon. « 
D-na secretar : » Tomberoane   trebuiau date tuturor gospodariilor . Atunci se considera ca 

serviciul este realizat iar omul trebuie sa-l plateasca  fie la Primariei fie la firma , pe baza contractului. 
Dar trebuie sa existe colaborare . Cine are contract nu mai este impus de Primarie. In regulament este 
prevazut . Firma  trebuie sa prezinte situatia  contractelor periodic. »    

D-l viceprimar :” La Milosesti  este bine . La Nicolesti este binisor.  Dar la Tovarasia , cand 
sunt ploi,  nu se poate intra  cu masina sa-i ia  gunoiul .”

D-l primar :” Noi platim in fiecare an 200 de milioane  cotizatia. Din banii stransi se vor 
cumpara masini , iar gunoiul  va fi luat diferentiat . Intr-o zi hartia , intr-o zi sticla , etc. La persoanele 
juridice  va programa o zi / saptamana , la persoanele fizice va lua diferentiat .Noi trebuie sa 
amenajam o platforma  cu tcmberoane , sa se  depoziteze  deseurile  selectiv : sticla , hartie, etc.” 

D-l Cipu Virgil:” La Grivita  ridica  gunoiul de doua ori pe saptamana.” 
D-na Savulescu Stela :” Da.”
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D-l Cipu Virgil :” Nu mi se pare corect.” 
D-na Savulescu Stela :” Veneau intr-o zi si ridicau  cutiile  din carton si in alta zi  gunoiul.” 
D-l primar :” Da. Era selectionat . “
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 Popescu Valentin – Nicolae 
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