
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                        din    27.03.2015

PROCES – VERBAL 
 Sedinta ordinara a Consiliului local Miloşeşti din data de 26 .03. 2015 

In data de 26.03.2015  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.99 / 20.03.2015 .Consilierii locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 870 / 20.03.2015.

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 .
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  12.02.2015 .
Procesul  verbal  se  aproba  de  catre  toti  consilierii   in  functie  ,  prezenţi  la  sedinta

respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :  

                 
1.  Modificarea   ştatului 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 .

2. Aprobarea numarului de asistenti personali  pentru adulti si copii cu handicap 
grav , pentru anul 2015.
            3.  Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  ianuarie si 
februarie 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.  Stabilirea  taxelor  de eliberare  a atestatului de producator  si  carnetului   de 
comercializare  a produselor  din sectorul agricol  pentru anul 2015.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
            5.   Raportul anual al Primarului comunei Milosesti  asupra  situatiei  gestionarii  
bunurilor .

6.   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 : » Modificarea   ştatului 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 favorabila pentru proiectul

de hotarare propus . 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt interventii .
Nu sunt interventii .
Doamna secretar face cateva precizari cu privire la proiectul de hotarare .
Doamna  Savulescu  Stela  face  spune  ca  se  cunosct  toate  datele  ,  au  primit  toate

materialele care au stat la baza initierii proiectului de hotarare  si sunt de acord. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul  de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ .  
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : » Aprobarea numarului de asistenti personali  

pentru adulti si copii cu handicap grav , pentru anul 2015 « .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului 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 .
Doamna secretar face precizarea ca sunt in functie noua asistenti  personali , sapte pentru 

adulti cu handicap grav si doi pentru copii cu handicap grav . Se cunosc asistentii personali in 
functie , au fost  nominalizati in documentatia care a stat la baza  initierii proiectului de hotarare. 
A fost propus un numar de inca  doi asistenti personali in plus , unul pentru adulti si unul pentru  
copii .Deci in total  unsprezece asistenti . Sa existe o rezerva . Nu se stie cand este nevoie.  

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul  de hotarare .
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  lunile  ianuarie si februarie 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 favorabila pentru proiectul

de hotarare propus . 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt interventii .
Nu sunt interventii .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul  de hotarare .
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 :  « 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 favorabila pentru proiectul

de hotarare propus . 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt interventii .
Nu sunt interventii .
Doamna  secretar  face  precizarea   ca   certificatul  de  producator  agricol  nu  mai  este

valabil. Desfasurarea  unei activitati economice in sectorul agricol  se face pe baza  atestatului de
producator  eliberat de primar  iar vanzarea , comercializarea  produselor  agricole se face in



baza  carnetului de comercializare  . Acesta se elibereaza tot de catre primar  in baza  taxelor
propuse  .

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul  de hotarare .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti. 
Este de acord si delegatul satesc Draghici Florinel , votul sau fiind consultativ.
Se trece la punctul cinci  al ordinii de zi :  « Raportul anual al Primarului comunei 

Milosesti  asupra  situatiei  gestionarii  bunurilor ».
Se prezinta situatia gestionarii bunurilor .
Doamna Savulescu Stela face precizarea ca  domnii consilieri cunosc  situatia bunurilor . 

Nu s-a schimbat nimic fata de anul anterior . 
Domnii consilieri  sunt de acord  cu situatia prezentata .
Se trece la punctul  sase al ordinii de zi :” Diverse “.
Domnul primar :” Au fost adresate  cinci cereri  Consiliului local Milosesti .Una dintre 

cererei este  a  lui Tudorache  Vasile . Din cererea sa rezulta  urmatoarele : “ Refuz a semna  
contractul  cu firma  particulara  care se ocupa cu ridicarea  tomberoanelor cu gunoi  deoarece  
familia mea a avut probleme cu sanatatea ….”.  Face precizarea ca nu are bani , banii fiindu-i 
necesari pentru medicamente .  Solicita  Consiliului local “ Va rog sa-mi aprobati cererea  
aceasta “!?  .

D-na Savulescu Stela :” Unii nu au tomberoane . Nu au cum  sa fie taxati.” 
D-l primar :” Nu vrea sa faca contract  cu firma de salubrizare , Primaria il taxeaza.” 
D-l viceprimar :” Noi trebuie sa le dam tomberoane.”
D-l primar :” Poate a fost si o neglijenta  din partea noastra . Casierul si  operatorul de rol

trebuia sa prezinte  lista la Serviciul de Salubritate  cu cei care platesc taxa.  “
D-na secretar :” Multi refuza se incheie contract dar gunoiul duc … . Au gunoi de dus.” 
D-l Dobrin Stefan :” Dar duc gunoiul cu caruta , pe banii lor. “ 
D-na secretar :” Unde ?” 
D-l Dobrin Stefan :” Pe locul lor !”
D-na secretar :” Nu-l duc pe  locul lor.” 
D-na Savulescu Stela :” Trebuie sa le dam tomberoane .” 
D-l Dobrin Stefan :” Sa le dam tomberoane  , dar sa  le ia  si masina .” 
D-l primar :” Noi am vorbit  si au promis  ca o  sa functioneze  in permanenta .” 
D-l viceprimar :” La Tovarasia  o sa mai fie probleme cu noroiul . La Nicolesti  s-a 

rezolvat . “
D-l primar :” Noi nu avem cum sa-l scutim la gunoi .”
D-l Enache Marius :” Daca facem o exceptie cu el , trebuie apoi sa facem pentru multi.” 
D-l primar :” Daca sunteti de acord , marim taxa  la Primariei . In loc sa plateasca  3 lei sa

plateasca  5 lei  si nu o sa le convina . Au schimbat iarasi ziua de  luat gunoiul . Au venit marti.”
D-l viceprimar :” Acum vin iar sambata .” 
D-l Stoicescu Mihai :” Au fost doua persoane si au solicitat tomberoane si nu au primit.” 
D-l primar :” Primaria nu  detine tomberoane . Firma trebuie sa le dea.” 
D-l Dobrin Stefan :” Atunci  de ce  Primaria ia taxa ?” 
D-l primar :” Asa este regulamentul . Ar trebui ca taxa la Primarie sa fie mai mare sa-i 

determinam sa incheie contracte  cu societatea .” 
D-l primar :” Ce  raspuns ii dam ?” 
D-l viceprimar :” Consiliul local nu poate sa-i dea o solutie favorabila.”
D-l Enache Marius :” Si daca  ii solutionam favorabil  peste o luna or sa vina ….!”
D-na   Savulescu Stela :” Are ajutor social ?” 
D-l primar :” Sunt probleme si aici . Fiica  sa  primea  ajutor social , dar era plecata  din 

localitate.”
D-l primar :” Cererea  doamnei  Nistor Irina  Lucia , din Ploiesti. Solicita concesionarea  

terenului in suprafata de 9041 mp , dansa   fiind proprietara  cladirilor  situate pe acest teren  , 
impreuna cu Nistor Georgeta . Cred ca este sotia ing. Nistor Constantin . Solicita de asemenea ,  



cumpararea  acestui teren de catre actualele proprietare ale cladirilor situate pe el. Am mai  
adoptat o hotarare  de vanzare a acestui teren , anul trecut , dar vanzarea nu am putut-o face , nu 
din cauza noastra . Acum s-au schimbat proprietarii. Ttrebuie sa propunem printr-un proiect de 
hotarare.

Cererea domnului Mingita  Eugen , domiciliat in Slobozia  , solicita  suprafata de teren de
7 000 mp intravilan  din satul Nicolesti, in concesiune , dorind sa construiasca un grajd  pentru 
cresterea animalelor  si o casa  de locuit .  Vrea sa faca microferma langa “ Prutul “. 

Terenul  nu poate fi dat  asa. Se liciteaza.”
D-l viceprimar :” Acolo este sursa de apa pentru  alimentarea cu apa a satului Nicolesti.”
D-l primar :” Daca Inspectoratul pentru Protectia Mediului nu ne permite  .. , pentru ca 

acolo este  sursa de apa .” 
D-na secretar :” Dar nu se poate o incredintare  directa . Daca  terenul poate fi 

concesionat ,  se  scoate la licitatie . Dar sa se termine cu   Legea 165 . Eu consider ca nu trebuie 
sa va  grabiti sa concesionati . Nu stim cand ne trebuie . Pe urma,  este cererea si oferta . De ce  
Consiliul local trebuie mereu sa rezolve problemele lor. Acum au de unde cumpara . Ofera un 
pret bun proprietarilor de teren  si cumpara teren pentru  constructii zootehnice  in extravilan . “

D-l Draghici Florinel :” Daca se foreaza alta fantana , se poate ?” 
D-l primar :” Sa vedem solutia pe care ne-o da Inspectoratul pentru Mediu. 
Alta cerere vine tot din partea doamnelor  Nistor  Irina Lucia si Nistor  Georgeta  , pentru 

cumpararea terenului in suprafata de 9041.Acelasi teren , pentru care a mai solicitat cumpararea. 
Alta cerere  este a domnului  Irimia Dumitru – presedintele  Asociatiei  “ Strapazanu “  a  

crescatorilor de animale . Solicita  concesionarea  suprafetei de islaz  de pe raza localitatii 
Tovarasia   pe o perioada de 5 ani. “

D-l Enache  Marius :” Se face o cerere  unica si pe pajiste si pe animale . Dar nu este 
nimic sigur.  Nu stim cum sa facem cu banii.”

D-na Savulescu Stela :” Ii dai banii  prin dispozitie de plata.”
D-l primar :” Si nu se inregistraza cu venit?” 
D-l Enache Marius :” Omul trebuie sa fie froarte intelegator  .Are o vaca , doua  si trebuie

sa le  aduca pe islaz. Daca vine un control si nu o gaseste ?” Se pierde subventia  si ce le mai dai 
oamenilor  ?”

D-l primar :” O problema este cu crotalierea .”
D-l Enache Marius :” Asociatia  crescatorilor de animale  le poate crotalia  gratuit.  Doar 

trebuie sa plateasca crotaliul . “
D-l  Dobrin Stefan :” Daca vine de la  Padina  cu 200 de oi ?” 
D-l viceprimar :” Pai , de ce sa vina de la Padina ? Vin de la noi !”
D-l primar :” Este  treaba  asociatiei crescatorilor de animale . Ce sa-i respundem ?” 
D-l Enache Marius :” Sa vina normele  de aplicare .” 
D-l 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 Nocolae 


