
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES – VERBAL 
 incheiat in cadrul sedintei de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 15 .05. 2015

In data de 15.05.2015  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  160 / 14.05.2015 .Consilierii locali au fost invitati la 
sedinta prin adresa nr. 2000 / 14.05.2015.

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

4.      Enache Mircea –Marius  
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae 
7.      Ristea Ana
8. Savulescu Stela 
9 .     Stoicescu Mihai
10.    Popa Ion .
Este   absent  consilierul local  : Dumitrascu Mihai 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  aprilie , mai , iunie  2015  este domnul  Stoicescu Ion. 
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data 

de  30.04.2015 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Aprobarea  aderării Comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa ,la  teritoriul  LEADER  

constituit  sub denumirea  de  Asociaţia  “Grupul de  Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-
Căzăneşti-Reviga”.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 

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  aderării Comunei Miloşeşti , judetul 

Ialomiţa ,la  teritoriul  LEADER  constituit  sub denumirea  de  Asociaţia  “Grupul de  Acţiune 
Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga”.

D-l primar  prezinta motivele initierii  proiectului de hotarare propus. 
D-l primar :” Este vorba despre noua strategie ce se aproba  pentru GAL  Centrala  Balaciu-

Cazanesti- Reviga. Pentrui a adera la acest teritoriu  LEADER , trebuie adoptata o hotarare. “
D-l Dobrin Stefan :” Mai contribuim cu ceva ?” 
D-l primar :” In afara de cotizatia de 1,5 lei / locuitor / an , nu . Cine doreste ( ma refer la 

societatile comerciale) sa initieze  proiecte in agricultura de exemplu , pot face cerere sa fie membre in
GAL . Taxa este de 100  lei /an . Si , dupa ce devin membre , pot depune proiecte  pentru agricultura .”

D-l viceprimar :” Am formulare . Cine doreste  poate adera .” 
D-na Savulescu Stela :” Vreau alte proiecte .” 
D-l primar :”  Se pot depune  si pentru prestari servicii. Dar le-au luat banii inapoi , pentru ca 

nu s-a  respectat planul de afaceri , proiectul.”



D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari cu privire la proiectul de hotarare 
propus. 

Comisiile de specialitate sunt de acord  cu proiectul propus , depunand in acest sens  rapoartele
de avizare favorabila .

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare propus. 
Hotararea  privind aprobarea  aderării Comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa ,la  teritoriul  

LEADER  constituit  sub denumirea  de  Asociaţia  “Grupul de  Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga”  se adopta cu votul tuturor celor  zece consilieri prezenti. 

Domnul viceprimar doreste  sa aduca in discutie doua probleme : 
1. Vacile sa fie duse pe islaz de lant  si sa nu mai fie laste libere  pe strazile 

satelor .
2. Familia  fostului primar Enache Nicolae ar dorii ca cine vrea sa contribuie 

cu bani  pentru ridicarea unei cruci in memoria acestuia , decedat in anul 
2013.

D-na Savulescu Stela : » Cine doreste, sa dea bani . Eu dau . » 
D-l Enache Marius  face precizarea  ca proprietarii de vaci fac cu randul . Le scot dimineata la 

colt de strada si  unul singur le duce in lunca .Fac cu randul . Pana se strang toate vacile care merg la 
pascut , fac mizerie  in locul in care stau.. » 

D-l primar  considera ca vacile trebuie sa fie supravegheate  si duse la pasune  de lant . A spus 
lucrul acesta de nenumarate ori , dar oamenii nu inteleg. Vacile fac multa mizerie  asa cum se 
procedeaza acum . Face un apel la adresa consilierilor locali sa atentioneze oamenii sa-si supravegheze
animalele .

D-l primar :”  Si oamenii sunt  delasatori .Am taiat iarba din fata curtilor lor cu cei de la 416. 
Este adevarat ca pe strada  Principala  de exemplu, sunt foarte multe case nelocuite,cu proprietarii 
decedat, sau  parasite . Acolo trebuie sa facem curat , nu are cine . Dar ceilalti ?  In fata Primariei, am 
dat gardul de la strada jos si o sa facem altul la nivelul cladirii . Un gard viu.  In fata amenajam un 
spatiu verde . La Gradinita o sa placam  pe unde se vede deocamdata  si facem instalatia  sanitara . “ 

D-na Savulescu Stela face precizarea ca  pe strada  pe care  locuieste  au fost sapate  santurile 
si nu are unde sa parcheze masina pentru ca podetul este foarte mic. 

D-l  primar considera ca podetul trebuie marit .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii , intrebari.
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 Stoicescu Mihai 


