
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA  
CONSILIUL LOCAL   MILOSESTI          

  H O T A R A R E

privind  aprobarea contului de executie al bugetului  local  si  activitatilor  autofinantate
pentru anul 2017

Consiliul local  al comunei Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

              -  prevederile art.57  alin. (1) lit. a) si b)  din Legea  nr.  273 / 2006  privind finantele 
publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare  ;
           Examinand :

-  expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti , nr.1765 din 22.05.2018 ; 
-  referatul inspectorului (contabil ) , nr.1756 din 22.05.2018; 
 - raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ , nr.1828 din 23.05.2018      ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, 
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.1836 din 23.05.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr.1832 din 23.05.2018  ;

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

H O T A R A S T E : 
Art.1.  Se aproba contul de executie  al bugetului local pe anul  2017 , la venituri in 

suma de 3.453.000  lei  prevederi  bugetare  initiale , 3.714.000  lei  prevederi  bugetare  
definitive ,  3.605.625 lei incasari  realizate  si la  cheltuieli in suma de  3.890.000  lei credite  
bugetare  initiale,4.151.000 lei  credite  bugetare  definitive , 3.653.792 lei plati efectuate , cu un 
deficit de  48.167 lei , conform anexei   nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Se aproba contul de executie al bugetului local  la activitatile autofinantate  pe anul
2017,  la venituri in suma de 90.000 lei  prevederi  bugetare  initiale, 92.000 lei  prevederi  
bugetare  definitive,  30.200 lei incasari  realizate si la cheltuieli in suma de 
90.000 lei credite  bugetare initiale, 92.000 lei  credite  bugetare  definitive , 17.902  lei  plati 
efectuate ,  cu un excedent  de   12.298 lei , conform anexei nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta  hotarare va fi comunicata Primarului comunei Milosesti  , Prefectului 
judetului Ialomita si  inspectorului contabil .

Președinte de sedință  , 
Consilier local Aldea Gigi   

 Contrasemnează ,
  Secretar comună 
Nicula Silviu-Dragoș 

        
Nr. 17
Adoptata la Milosesti 
Astazi 29.05.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA  

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
   H O T A R A R E  

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

pe  trimestrul I 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.1767 din 22.05.2018  ;
- referatul  inspectorului  contabil nr.1757 din 22.05.2018 ;
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.1829 din 23.05.2018    ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.1837 din 23.05.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.1833 din 23.05.2018;

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 I 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.

       
                         Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local  Aldea Gigi                 
Contrasemnează ,

Secretar
                                                                                      Nicula Silviu-Dragoș

Nr.18
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 29.05.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

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;
                      - art.50 alin.(2) 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. 1758/ 22.05.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 1768/22.05.2018 ;
           - contractul nr.3102/11.04.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati 
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale;

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 
finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.1830 din 23.05.2018; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.1838 din 
23.05.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.1834 din 23.05.2018; 

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 suplimenteaza :

  -capitolul 66 02 08 (servicii de sanitate publica) titlul 10(cheltuieli de 
personal),cu suma de 28.000 lei;

-capitolul 70 02 50(alte servicii publice generale) ) titlul 20(cheltuieli cu bunuri 
si servicii),cu suma de 155.000 lei;

Dupa modificare bugetul local va avea la partea de  venituri suma de 
3.207.000 lei si la cheltuieli in suma de 3.596.000 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 2.602.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.602.000  lei.
              Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 605.000 lei si la cheltuieli in
suma de 994.000  lei, cu un deficit de 389.000  lei , care se  acopera din excedentul 
anului 2017 , conform anexei 1 .

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

               

               

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Aldea Gigi                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.19 
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 29.05.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

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. 1764/ 22.05.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 1769/22.05.2018
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.1831 din 23.05.2018; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.1839 din 
23.05.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.1835 din 23.05.2018; 

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 . Începând cu data prezentei se revocă prevedreile H.C.L. nr.9 din 
20.02.2018, privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce 
deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești

  Art.5 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri. 
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Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de secretarul comunei Miloșești :
 Instituției Prefectului județului Ialomița
 Primarului comunei Miloșești
 Compartimentului financiar-contabil

           

      Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Aldea Gigi                 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                      Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.20 
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 29.05.2018



Anexa nr.1 la HCL nr.20 din 29.05.2018  

Nr.crt. Instituția Tip Mașină Marca Nr.de
înmatricular

e

Consumul
l/100 km

Cotă lună/l

1. Primăria
Comunei
Miloșești

Autoturism Dacia Logan IL-07-CLM 7,5 l 100 l

2. Primăria
Comunei
Miloșești

Microbuz Fiat IL-03-RZS 14,5 l 120 l

3. Primăria
Comunei
Miloșești

Microbuz Opel IL-04-HBA 14 l 250 l

               Preşedinte de sedinţă , 

   Consilier local Aldea Gigi                
 

Contrasemnează
Secretar

Nicula Silviu-
Dragoș


