
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile septembrie,octombrie si
noiembrie 2018

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 3220/21.09.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.3219/21.09.2018 ;
-     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 :

Articol  unic .   Domnul consilier   …………………….  se alege  în funcţia de 
preşedinte  de şedinţă  al Consiliului Local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , pentru  lunile  
septembrie,octombrie si noiembrie 2018. 

Presedintele de şedinţă  va conduce  şedinţele Consiliului local  şi va semna  
hotărârile adoptate de acesta .

                 Initiator ,
 

           
 Avizat,

       Secretar   
 

Nr. 32
Din 21.09.2018
Primaria comunei Milosesti 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT DE  HOTARARE  

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
                      - Prevederile Legii nr.2/2018,legea bugetului de stat pe anul 2018;

          - Prevederile O.U.G. nr.78/2018,cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018;

                      - prevederile ,art.19 alin.2, art.49 alin.(4) , din Legea 273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind 
aprobarea bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 3195/ 19.09.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr.3221/21.09.2018 ;
-adresa nr.11351/19.09.2018 A DGRFP PLOIESTI,AJFP IALOMITA;
- 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.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 
6/ 20.02.2018, cu modificările si completările ulterioare, se rectifică dupa cum urmeaza:  

            LA PARTEA DE VENITURI :
Se suplimenteaza :
-capitolul 04 02 01 (cote defalcate din impozitul pe venit), cu suma de 

13.000 lei ;
-capitolul 07 02 01 01 (impozit pe cladiri de la persoane fizice), cu suma de 

5.000 lei ;
 -capitolul 16 02 03 (taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare), cu suma de 4.000 lei ;

-capitolul 42 02 41 (subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii) 
cu suma de 33.000 lei ;
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Se diminueaza :

-capitolul 04 02 04 (sume alocate de cote defalcate din impozitul pe venit), 
cu suma de 1.000 lei ;

LA PARTEA DE CHELTUIELI :

Se suplimenteaza :
- capitolul 51 02 01 03(autoritati executive) titlul 10 (cheltuieli de personal ) 

cu suma de 12.000;
  -capitolul 65 02 03 02 (invatamant primar) titlul 70(cheltuieli de capital),cu 

suma de 40.000 lei;
  -capitolul 66 02 08 00 (servicii de sanitate publica) titlul 10(cheltuieli de 

personal),cu suma de 33.000 lei;
-capitolul 67020307(camine culturale) titlul 20 (cheltuieli pentru bunuri si 

servicii),cu suma de 2.000 lei;
  -capitolul 67 02 05 01 (sport) titlul 20(cheltuieli pentru bunuri si servicii),cu 

suma de 5.000 lei;
-capitolul 70 02 06 00 ( iluminat public) ) titlul 20(cheltuieli pentru bunuri si 

servicii),cu suma de 2.000 lei;

Se diminueaza :
-capitolul 67020307(camine culturale) titlul 70 (cheltuieli de capital),cu suma 

de 40.000 lei;

Dupa modificare bugetul local va avea la partea de  venituri suma de 
20.839.500 lei si la cheltuieli in suma de 21.228.500 lei, cu un deficit de 389.000  
lei,la sectiunea de dezvoltare , care se  acopera din excedentul anului 2017.
             Sectiunea de functionare, la venituri in suma de 2.773.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.773.000  lei.
              Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 18.066.500 lei si la 
cheltuieli in suma de 18.455.500  lei, cu un deficit de 389.000  lei , care se  acopera 
din excedentul anului 2017 , conform anexei 1 .
             
              Se modifica Lista de investitii ,conform  anexei 2.
                    

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

               

Initiator  ,
 

               Avizat,
               Secretar,
 

Nr.33
Din 21.09.2018
Primaria comunei Milosesti 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii

:FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I ÎN COMUNA
MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016  privind  etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice ;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si 

completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

precum si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind aprobarea 
bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 3223/21.09.2018 ;
- referatul  de specialitate , nr.3222/21.09.2018 ;
-     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 aproba documentatia tehnico – economica -  studiul de fezabilitate al 
proiectului “FORAJE PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I  
ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA“ si principalii indicatori tehnico-economici
ai investitiei   - conform ANEXEI I la prezenta hotarare ;
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Art.2. – Se aproba necesitatea ,oportunitatea   investitiei privind proiectul FORAJE 
PENTRU SISTEME ALIMENTARE CU APA- ETAPA I  ÎN COMUNA MILOȘEȘTI, 
JUDEȚUL IALOMIȚA“pentru comuna MILOSESTI 

Art.3. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei MILOSESTI  d-L CHIȚOIU NELU 

Art.4 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale

                 Initiator ,
 

           
 Avizat,

       Secretar   
 

Nr. 34
Din 21.09.2018
Primaria comunei Milosesti 



ANEXA 1 – la HCL NR.-------/       2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

1. Valoarea totala a investitiei:   258.137,03 lei  (inclusiv TVA) 
       din care constructii-montaj    203.105,60  lei (inclusiv TVA)

2.  Capacitati:
                       2 foraj 80 ml – Milosesti 
                       1 foraj 80 ml – Nicolesti 

3. Durata de realizare a investitiei : 18  luni


