
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                 din                            2015

PROCES   VERBAL 
incheiat in cadrul sedintei  ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 27 .01. 2015

In data de 27.01.2015  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.34 / 21.01.2015 .Consilierii locali au fost invitati la 
sedinta prin adresa nr. 192 / 21.01.2015.

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 .
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile  ianuarie , februarie si martie  2015 .
D-na Ristea Ana il propune pe domnul Popescu Valentin  Nicolae .
D-l Cipu Virgil  il propune pe domnul Aldea Gigi .
Se supune la vot propunerea doamnei Ristea Ana . Sunt de acord  zece consilieri . Se abtine 

domnul Cipu Virgil . 
Presedinte de sedinta pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2015 este ales domnul 

Popescu Valentin Nicolae . 
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  29.12.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
       1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie , februarie si martie 

2015.
                  2. Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de interes local pe anul 2015, pentru  
repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca 
din familia  beneficiara de ajutor social .
                  3.  Propunerea  evaluarii  performantelor profesionale  individuale ale  secretarului 
unei  Milosesti , judetul Ialomita .

      4. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  decembrie 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 .
                  5.  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 :” Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de 

interes local pe anul 2015, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre 
persoanele majore apte de munca   din familia  beneficiara de ajutor social  « .
           Domnul primar  prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

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

D-l primar : » Planul se  aproba in fiecare an  de catre  Consiliul  local .  Cei de la Inspectia 
Sociala  verifica  lucrarile  facute cu cei de la 416. « 

D-l viceprimar : » Sunt anumite lucrari pe care le putem face cu ei . «  
D-l primar : » La inceputul  fiecarei luni , domnul viceprimar face protectia  muncii  cu ei. »
D-l viceprimar : » Noi  aprobam un plan standard , de la care nu trebuie sa ne abatem . Nu 

putem  face  toate lucrarile  cu ei , deoarece nu avem echipamentul de protectie prevazut . »
D-l primar : » Am zis sa stabilim in buget si sa luam la  doua persoane macar  echipament  de

protectie . Daca sunteti de acord sa facem  o echipa  ar fi foarte bine. » 
D-l Aldea Gigi : » Cum sa nu fim de acord ? » 
D-l primar : » Am primit sumele pentru anul acesta . Avem dublu fata de 2014.Avem cam  9 

miliarde fata de  4-5 in 2014. « 
D-l viceprimar : » Am facut clasa la Gradinita  si l-am intrebat pe  cel care a lucrat  cam cat 

ar fi luat daca lucra  la o persoana .  Ar fi luat cel putin 10 milioane de lei .  Pentru noi a fost o 
economie. «  

D-l primar : » Acum pot sa desfasoare diferite activitati ocazional . Nu trebuie sa mai declare.
Pot merge in strainatate  in vizita , chiar  daca ei merg de fapt sa lucreze. Pana acum declarau alte 
venituri  realizate.Acum nu se mai iau in calcul  chiar  daca le trec in declaratie.  Pot avea si zece 
hectare  de teren, depinde ce venituri realizeaza pe ele. « 

D-l Enache  Marius : » Daca vinde terenul , nu se ia in calcul ? Dar nu are niciunul  zece 
hectare. « 

D-l primar : » Daca au autoturism cu un an de fabricatie mai mic de  zece ani , nu primesc 
ajutor social . »

D-l Dobrin Stefan : » Daca un sef de asociatie  are nevoie de  doi oameni si-i ia  la munca , 
vine ITM –ul  si-i da amenda. » 

D-na Savulescu Stela : » Nu mai este ITM. Au voie sa foloseasca zilieri. » 
D-l primar : » Neavand nimic in proprietate nu pot spune  ca acea casa este  a lui. Am avut 

destule controale  in acest sens. Au controlat toate documentele  familiei lui Novac.  Sotia lui face  
declaratie  ca nu are nici o clasa , dar dadea declaratie. « 

D-l Cipu Virgil : » Aveai drujba , nu primeai  ajutor social . » 
D-na Savulescu Stela : » Cu drujba faceai bani . »
D-na secretar : » Cei care presteaza diferite activitati  care presupun o calificare , trebuie sa 

fie autorizati .Nu pot lucra  fara autorizatie. » 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii  la acest punct al ordinii 

de zi .
Nu mai sunt .
Presedintele   de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu votul tuturor consilierilor  in functie , toti prezenti. 
Este  de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : » Propunerea  evaluarii  performantelor 

profesionale  individuale ale  secretarului unei  Milosesti , judetul Ialomita « .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus.
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare . 



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

transport  pentru  luna  decembrie 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 si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 

hotarare . 
Nu sunt intrebari , interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor in functie , prezenti la sedinta .
Este  de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul cinci  al ordinii de zi : » Diverse « .
D-l viceprimar :” Mai este putin  si trebuie sa facem contractul  de inchiriere  pentru pasune. 

Se vorbeste  ca  am putea sa facem  contractul de inchiriere pentru mai multi ani . Asociatiile  
crescatorilor de animale pot accesa  proiecte . Atunci contractul  trebuie sa fie pe o perioada  
proiectului. Pot  accesa proiecte pentru adaposturi de animale , surse de apa , etc. “ 

D-l primar :” Pana la sfarsitul lunii ianuarie  trebuie sa vina normele .” 
D-l viceprimar :” Pana in luna martie  !”
D-l primar :” Ca de obicei. O sa fie timpul foarte scurt  pentru depunerea proiectelor.”
D-l viceprimar :” Sa modificam hotararea :” 
D-na secretar :” Putem modifica hotarare cu privire la taxa de inchiriere. Contracul de 

inchiriere s-a facut pe un an de zile pentru ca in fiecare an asociatia crescatorilor de animale trebuie 
sa depuna documentele cu numarul de animale  detinute si inscrise in registrul acela special. Trebuie 
stabilita incarcatura pe hectar si suprafata de pasune ce se va  inchiria in raport cu numarul de 
animale inregistrat de asociatia respectiva . “

D-l primar :” S-a platit 24 de tone de azot.A ramas sa ni-l aduca  cand  putem noi  sa-l dem  
pe islaz. Am discutat cu sefii de asociatii si poate putem sa luam un buldocastor . Ar fi foarte  bun si 
pentru drumuri.” 

D-l viceprimar :” Am tine  gunoaiele din scurt.” 
D-l Dumitrascu Mihai :” Ingrasamintul este  pe Milosesti !”
D-l primar :” Tovarasia s-a separat.” 
D-l Dumitrasci Mihai :” Are 13 oi . Aici a declarat ca are 5o de oi.”
D-l primar :” Daca le-a avut declarate !”
D-l viceprimar :” Nu este voie sa dai  450 de  kg . de azotat .  Noi nu putem  da  mai mult  de 

100 de kg./ha.  Nu se baga 150 kg substanta activa / hectar.” 
D-l primar :” La Reviga   le-au dat islazul si  au luat mana depa el . La Gh. Doja nu s-a mai 

ales  nimic. Marius a  luat subventia  cu penalizari , pentru ca actele au fost depuse tarziu. “ 
D-l Enache Marius.” Foarte mare a fost penalizarea .Ne-am dus tarziu.Pana am facut actele! 

Dar am dorit sa afcem ceva pentru comunitate si am facut .”
D-l primar :” Noi am incasat  impozitul pe teren la primarie  . E mare lucru.”
D-l Dobrin Stefan :” Nu s-a luat nicio  masura cu apa. La Tovarasia , din fericire , este apa 

buna . Bazinul trebuie curatat .Apa  este data spre folosinta  si neautorizata . Lumea consuma apa, 
dar intrebarea este cand se plateste  si cat se plateste ?” 

D-na Savulescu Stela :” Si cum o consumi ?  Am facut contract pentru apa potabila .” 
D-l Enache Marius :” Si la Slobozia , pana s-au aranjat treburile , a durat ceva timp.” 
D-na Savulescu Stela :” Cand rezolvati cu pretul apei ?” 
D-l primar :” Am vorbit cu Horia si o sa mergem la Ploiesti  pentru aviz in perioada imediat 

urmatoare.” 



D-na Savulescu Stela :”  La Tovarasia apa este buna . Tu Dobrin vrei sa vezi buletinul de 
analiza , sa vezi ce bei.” 

D-l Dobrin Stefan :” Da . Acum cateva zile  am ajutat la impinsul salvarii . Trebuie sa facem 
ceva  cu drumurile. Anul acesta sa pietruim o strada , apoi alta strada . Am intele ca facem asfaltare .
Nu am facut. Am facut pietruire peste pietruire. “

D-l primar :” Puteti merge sa va interesati  si aduceti si bani.  Banii aceia au fost destinati 
pentru   pietruire drumuri comunale . “

D-na Savulescu Stela :” Sa facem proiecte. Ati zis  ca pietruirea se face doar din bugetul 
local.”

D-l primar :” Doar din bugetul local .  Din alte fonduri facem asfaltare.”
D-na Savulescu Stela :” La televizor au spus ca  localitatea Milosesti  este singura  comuna 

din judet  care nu a folosit banii si trebuie sa-i dea inapoi.” 
D-l viceprimar :” Pana la sfarsutul anului am cheltuit banii .  S-a platit  lucrarea .” 
D-na Draghici Geta :”  Am platit pe 29.  Avem executia pe 2014.Va aduc executia de la 

finante. 563 de lei am dat indarat  , dar au fost pentru apa , nu pentru pietruire . Cei 563 de lei nu-i 
puteam cheltui in alta parte . La apa nu ne-au mai trebuit si automat i-am dat inapoi.” 

D- primar :” Sunt impacat pentru ca banii s-au cheltuit .” 
D-na Savulescu Stela :” Nu stiu  cat au  zis . 563 de lei sau de mii  de  lei.  Stirea ar trebui 

desmintita.” 
D-l primar :” Am  vorbit  cu doamna Negoita  sa facem un proiect , comuna Milosesti, 

Reviga si Traianu . Banii pe care-i  primim  nu-i putem folosi la pietruire.” 
D-l  Enache Marius :” Sa gasim o solutie  pentru pietruire. Pe anumite strazi nu putem face 

asfaltare  pentru ca nu avem pietruire .Daca  pietruim toate strazile , oamenii pot  sa iasa cu carutele 
si putem face apoi si altceva .” 

D-na Savulescu Stela :” Mai este ceva si cu santurile . Ca sa  tragi masina pe dreapta , dai in 
sant.” 

D-l primar :” Pana nu facem receptia  nu putem face nimic. Proiectul asa a prevazut. “
D-l  Draghici Florinel :” Iluminatul public .”
D-na Savulescu Stela :” Nici la noi nu merge pe anumite partiuni. Si au venit la caini in 

comuna ! “
D-l Stoicescu  Mihai : La brutarie  erau 15 caini intr-o zi.” 
D-na Savulescu Stela :” Sa luam o masura .” 
D-l viceprimar :” Nu putem dacat sa le facem adaposturi .” 
D-l primar :” Sa va prezint raportul  de activitate  pe anul 2014.” 
Domnul primar prezinta raportul .
D-l viceprimar :”  Cu privire la sfaltare . Daca nu toarna si nu fac  toate reparatiile  nu se face

nicio receptie. “
D-l primar :” In ceea ce priveste pietruirea , dirigintele de santier  raspunde .  Noi facem 

platile  dupa semnatura lui. “
D-l viceprimar :” Noi an facut  o relatie  foarte buna  cu cei de la  ISC.  Noi ne asiguram ca 

trebuie sa aduca  1000 de tone  de piatra si  au adus 1000 de tone .Specialistii din comisia de receptie
ne-au invatat  cum trebuie  sa se faca receptia .” 

D-l primar :” Eu o sa merg acum cu un nou proiect . Pe  fonduri europene sa depunem  
pentru asfaltare  si canalizare . Chiar daca drumul nu este pietruit  se face un proiect cu  totul : 
pietruire si asfaltare .  Daca nu depunem proiecte , pe viitor nu facem nimic.”

D-na secretar :” Domnii consilieri sa nu uite sa depuna rapoartele de activitate.” 
D-l primar :” Investitiile pana in 30 de mii de euro  se fac fara licitatie  pentru pietruire.  

Peste 30 de mii de euro  facem prin licitatie. Trebuie o comisie  formata  sa spuna cati m.c. de piatra 
trebuie.” 

D-l viceprimar :” Sa facem o achizitie pentri Milosesti, Nicolesti si Tovarasia si sa nu ne mai 
certam . La Tovarasia strada de la Biserica  trebuie pietruita si ce se mai poate .” 

D-na Savulescu Stela :” Laterala , prima  strada  trebuie  pietruita.” 



D-l primar :” Sa prindem un autogreder .  Daca nu avem autogreder , nu fecam nimic.” 
D-l Enache Marius :” In 10 ore  face … !” 
D-l primar :” Numeni nu face in 10 ore .  Drumul trebuie drenat cu  autogrederul  si apoi  

pusa piatra .” 
D-l Draghici Florinel :” Daca faceti invetitia de 30 de mii de euro sa nu intre si Milosesti-ul. 

La  Milosesti  s-a facut Gradinita ,sau sfaltat strazi.  .” 
D-l Enache Marius :” Anul trecut s-a bagat piatra la Nicolesti.” 
D-na Savulescu Stela :” S-a pus piatra  in anul 2014. Impozitele  de unde sunt cele mai 

multe? La Tovarasia trebuie piatra.” 
D-l Draghici Florinel :” Sa nu facem discriminari.” 
D-l primar :” Intai sa terminam sala de sport si asfaltarea  si vedem .” 
D-na Savulescu Stela :” Cand facem proiectul de buget sa il facem bine . Se zice ca aprobam 

ce pune Getuta pe hartie.” 
D-l viceprimar :” Cei 30 de mii de euro  ii punem  din bugetul local . Lucrarile  sa le facem  

cu forte  proprii .” 
Domnul presedinte de sedinta intreaba  daca  mai sunt interventii .
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 Popescu Valentin Nicolae 


