
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT DE HOTARARE  

privind aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, 

pe  trimestrul al II-lea al anului 2018
 

Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita ,
Avand in vedere :
- prevederile art. 49  alin. (12) din  Legea nr. 273/2006  privind finantele publice 

locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Examinand :
- expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti,  nr.2515 din 24.07.2018  ;
- referatul  inspectorului  contabil nr.2457 din 20.07.2018 ;
-    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), art. 36 alin. (4)  lit. a) , art. 45  alin.(2) lit.a) si 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 aprobă  execuţia  trimestrială  a bugetelor întocmite pe cele două secţiuni 
(  sectiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare ) si a bugetului activitatilor 
autofinantate , pe  trimestrul al II - lea al anului 2018, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul  si inspectorul contabil  Draghici Geta   vor aduce la  indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.

Initiator  ,
     Primar 

                Avizat,
               Secretar,
   

Nr.25
Din 24.07.2018
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 art.3 alin.2,art.19 alin.2,art.49 alin.(5) lit.b),art.72 si Anexa nr.2 
Cap.II,pct.9 lit.b 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. 2458/ 20.07.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 2516/24.07.2018 ;
- 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.  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 42 02 41 (subventii de la bugetul de stat pentru finantarea      

sanatatii ),cu suma de 28.000 lei ;
-capitolul 43 02 34 (sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor din cadrul Programului National de cadastru si carte funciara),cu suma de 
155.000 lei ; 
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LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se diminueaza :

- capitolul 51020103 ( autoritati executive) titlul 70(cheltuieli de capital),cu 
suma de 49.000 lei;

- capitolul 67 02 03 07(camine culturale) titlul 70(cheltuieli de capital),),cu 
suma de 17.000 lei;

- capitolul 67 02 05 01(sport) titlul 70(cheltuieli de capital), cu suma de 33.000
lei;

Se suplimenteaza :
- capitolul 65 02 03 01 (invatamant prescolar) titlul20(cheltuieli cu bunuri si 

servicii),cu suma de 35.000 lei;
  - capitolul 66 02 08 00 (servicii de sanitate publica) titlul10(cheltuieli de 

personal),cu suma de 3.000 lei;
  - capitolul 67 02 03 02 (biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale) 

titlul 20(cheltuieli cu bunuri si servicii),cu suma de 1.000 lei;
- capitolul 67 02 05 01(sport) titlul 20(cheltuieli cu bunuri si servicii),cu suma 

de 10.000 lei;

  -capitolul 70 02 0501 (alimentare cu apa) titlul 80(imprumuturi),cu suma de 
100.000 lei;

  -capitolul 70 02 06 (iluminat public) titlul 20(cheltuieli cu bunuri si servicii),cu 
suma de 3.000 lei;

-capitolul 74 02 05 00 ( salubritate) titlul20(cheltuieli cu bunuri si servicii),cu 
suma de 2.000 lei;

-capitolul 87 02 50 00 ( alte actiuni economice) titlul 20(cheltuieli cu bunuri si 
servicii),cu suma de 3.000 lei;

Dupa modificare bugetul local va avea la partea de venituri suma de 
20.785.500 lei si la cheltuieli in suma de 21.174.500 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 2.759.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.759.000  lei.

Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 18.026.500 lei si la cheltuieli 
in suma de 18.026.500  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  ,

     Primar 

               Avizat,
               Secretar,

Din 24.07.2018
Primaria comunei Milosesti 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești”
pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal în anul

competiţional 2018-2019  

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- prevederile art.3, art.12,  alin.2 şi art. 69 din Legea nr. 69/2000, educaţiei fizice şi
sportului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art.3 alin.2, art.11, art.12, art.20, lit.h şi lit.k şi Anexa nr.2, Cap. II, pct.9,
lit.  b  din  Legea  nr.273/2006 privind  finanţele  publice, actualizată  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Examinand :
-    cererea de finanţare pentru activitatea sportivă desfăşurată de echipa de fotbal,

în anul competiţional 2018-2019 depusă de Asociaţia Sportivă„Spicul Miloșești”.nr.2514 din
24.07.2018

- expunerea de motive a viceprimarului , nr. 2517/24.07.2018 ;
-    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. 

În temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1 –  Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei  Sportive  „Spicul  Miloșești”
pentru  activitatea  sportivă  desfăşurată  de către  echipa  de fotbal,  în  anul  competiţional
2018-2019, conform contractului prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.  2 (1)  –  Asociaţia  Sportivă  „Spicul  Miloșești”  din  comuna  Miloșești,  judeţul
Ialomiţa va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe raza comunei Miloșești,
judeţul Ialomiţa, respectând angajamentele asumate în cererea de finanţare, transpuse în
documentul intitulat Proiect de buget cu sumele alocate de Consiliul local Miloșești pentru
actvitatea Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” în anul competiţional 2018-2019,  prevăzut
în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

(2)  -  Consiliul  local  al  comunei  Miloșești  va  asigura  finanţarea  Asociaţiei
Sportive „Spicul Miloșești” pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal
cu suma de  10000 lei;
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(3) Suma de 10000 lei este detaliată pe natura cheltuielilor în Anexa nr.2 la
prezenta hotărâre;

(4) Decontarea cheltuielilor se va face conform art.4, pct.4.1 din Anexa nr.1 la
prezenta hotărâre;

Art. 3 – Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4- Se împuterniceşte Primarul comunei Miloșești, judeţul Ialomiţa, să semneze

contractul de finanţare, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 5 – Secretarul comunei Miloșești va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi

persoanelor interesate.

                      Initiator ,
 

           
 Avizat,

       Secretar   
 

Nr. 27
Din 24.07.2018
Primaria comunei Milosesti 


