
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind  aprobarea   bugetului local  pentru anul  2018

Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita

Avand in vedere : 
-  prevederile  art. 19 , 25, 26 alin. 1,2,3 din  Legea nr.273 /2006  privind finantele 

publice locale , cu modificările si completarile ulterioare ;
-    expunerea de motive a  primarului comunei Milosesti  , nr. 499 din 13.02.2018 ;

            -    referatul  inspectorului  contabil ,nr. 436 din 09.02.2018
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură
, comerţ ,nr.    ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.  ; 

In temeiul art. 36 alin (2)  lit. b) ,alin.(4) , lit.  a)  si  art. 45, alin. (2)  lit. a) , art. 115  alin. (1) 
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul  2007 , cu 
modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  :

Art. 1 –     Se aproba bugetul local al comunei Milosesti, jud.Ialomita  cu cele doua sectiuni,
la venituri in suma de 3.024.000 lei si la cheltuieli in suma de 3.413.000 lei, cu un deficit de 
389.000  lei,la sectiunea de dezvoltare , care se  acopera din excedentul anului 2017.

     La sectiunea de functionare:

-  la venituri in suma de 2.419.000 lei;
- la cheltuieli in suma de 2.419.000  lei.

     La sectiunea de dezvoltare:

          -   la venituri in suma de 605.000 lei ;
          -   la cheltuieli in suma de 994.000  lei, cu un deficit de 389.000  lei, care se  acopera
din excedentul anului 2017 .

 Repartizarea  pe capitole si subcapitole  a veniturilor  si pe  parti , capitole  si 
subcapitole , titluri , articole  si  paragrafe  a  cheltuielilor  se  face  conform anexei nr. 1,care 
face parte integranta din prezenta hotarare.
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  Art. 2      Se  aproba bugetul local al activitatilor autofinantate si veniturilor proprii, pentru 
anul 2018, la venituri in suma de 56.000 lei si la cheltuieli in suma de 56.000 lei .

         Sectiunea de functionare, la venituri in suma de 31.000 lei si la cheltuieli in 
suma de 31.000 lei.

           Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 25.000 lei  si cheltuieli in 
suma de 25.000  lei.

          Repartizarea pe capitole ,subcapitole a veniturilor  si  pe   parti ,capitole si 
subcapitole, titluri,articole si paragrafe  a cheltuielilor se face conform anexei nr.2. 

.
Art.3.  Se aproba lista de investitii  pentru anul 2018, conform anexei nr. 3, care face 

parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4.  Primarul si inspectorul  contabil  vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

               

                              

 Initiator,                                                                         Avizat
Primar Chitoiu Nelu                               Secretar,

Nicula Silviu Dragoș

Nr. 6
Din 13.02.2018
Primaria comunei Milosesti 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  utilizarea excedentului bugetului local al comunei Miloșești,pe sursa A ,
existent la data de 31.12.2017

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- prevederile Legii 273/2006 , privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  art.58 alin. (1), lit.c);

Examinand :
- referatul  inspectorului contabil , nr.437/09.02.2018 ;
- expunerea de motive a primarului , nr. 500/13.02.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. ;       

In temeiul 35 alin. 1,art. 45  alin.(1)  si art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.   Se aprobă utilizarea  excedentului bugetului  local al comunei Miloșești , 
existent la data de 31.12.2017, pe sursa A,în cuantum de 389.643,50 lei, ca sursa de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
           Art.2.  Primarul  localitatii si inspectorul contabil  vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari .

                 Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
  Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 

Nr. 7
Din 13.02.2018
Primaria comunei Milosesti 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT  DE  HOTARARE  

privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa
E,existent la data de 31.12.2017

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
prevederile art.58 alin.(1) lit.b) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare ;
Examinand :

           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 438/ 09.02.2018 ;
- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 501/13.02.2018
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:       

   Art.1.  Se aproba utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti 
existent la data de 31.12.2017,pe sursa E,in cuantum de 902,22 lei,ca sursa de finantare a 
cheltuielilor sectiunii de functionare.

  Art.2 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri.                                                  

               
Initiator  ,

     Primar Chitoiu Nelu    

               Avizat,
               Secretar,
   Nicula Silviu-Dragoș 
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Din 13.02.2018
Primaria comunei Milosesti 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT  HOTARARE

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce
deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
- prevederile art.1 alin.(5)  din O.G.80/2001 , modificată prin Legea 258/2015, privind

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice ;

Examinand :
           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 439/ 09.02.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 502/13.02.2018
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:       

 Art.1.  Se stabilește consumul de carburant pentru autoturismele ce deservesc 
parcul auto al U.A.T. Miloșești și pentru microbuzele școlare , conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie-15 martie),consumul mediu 
se majorează cu 15 %.

Art.3. Pentru deplasări neprevăzute justificate prin referat al șoferului , vizat de 
contabil și apobat de primarul comunei Miloșești (exemple:la ministere,ANFP,alte instituții 
ale statutului cu care primăria colaborează , precum și deplasări pentru educație , 
cultură,sport,alegeri,instruiri etc),consumul va fi majorat în consecință.

  Art.4 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri. 
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de secretarul comunei Miloșești :
 Instituției Prefectului județului Ialomița
 Primarului comunei Miloșești
 Compartimentului financiar-contabil

                 Initiator ,
Primar Chițoiu Nelu                                                   

     

               Avizat,
               Secretar,
   Nicula Silviu-Dragoș 

Nr.9
Din 13.02.2018
Primaria comunei Milosesti 


