
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   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);

-prevederile O.M.F.P.3244/19.12.2017 punctul 5.13.3.1. lit.b).
Examinand :
- referatul  inspectorului contabil , nr.21/04.01.2018 ;
- adresa D.G.R.F.P.P. nr.254573/21.12.2017
- expunerea de motive a primarului , nr. 56/05.01.2018
-     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  definitivă  a  excedentului bugetului  local al comunei 
Miloșești , existent la data de 31.12.2016 , pe sursa A,în cuantum de 430.377.47 lei, pentru
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2017.
           Art.2.  Primarul  localitatii si inspectorul contabil  vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Dogaru Vasile                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.1
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 09.01.2018



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.73/ 09.01.2018

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului local Miloşeşti
din data de 09.01.2018

In data de 09.01.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.2  din  05.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.59/05.01.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Necula Viorel
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 20.12.2017.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adopta  urmatoarea hotarare a Consiliului local Miloşeşti

1. HCL nr. 1 din 09.01.2018 privind  utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 75 din 09.01.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa de indata a Consiliului local Miloşeşti din data de  09.01.2018

  

In data de 09.01.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.2 din  05.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.59/05.01.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Necula Viorel
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chiţoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoş ,
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Milosesti  din
data de  20.12.2017.

Procesul verbal se aprobă de catre  toti consilierii prezenţi  la sedinta.   

Se  prezintă ordinea de zi propusa :   
       
      

1. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



    

Proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Se aproba de catre toti consilierii prezenti.

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017 , cu votul 
a 9 consilieri din cei 9 prezenti.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                                   
   Intocmit ,

                                                                                            Secretar de comună
                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dogaru Vasile


