
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 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.2532 din 24.07.2018    ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.2525 din 24.07.2018  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.2524 din 24.07.2018;

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 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.

       
                         Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local                
Contrasemnează ,

Secretar
                                                        

Nr.25
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.07.2018
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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;
                      - 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.2526 din 24.07.2018; 

   -   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social 
– culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.2528 din 
24.07.2018;

  -  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea 
ordinii si liniştii publice, nr.2527 din 24.07.2018; 

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 ; 

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;
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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.                                                  

               

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Popescu Valentin Nicolae                

 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

H O T Ă R Â R E
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.2530 din 24.07.2018

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport,nr.2529 din 
24.07.2018 

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. 2531 din 24.07.2018

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.

                 Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                          

 Nr.27
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.07.2018



Anexa nr.1 la HCL nr.27  din 30.07.2018

CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ

Nr._______ /______________2018

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr……din………., 
privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, de comun acord părţile 
convin:

Art.1.PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1  Comuna Miloșești, judeţul Ialomiţa, cu sediul în Comuna Miloșești, str.Principală, 
nr.59 , judeţul Ialomiţa, cod IBAN__________________________, deschis la 
Trezoreria Slobozia, prin reprezentanţii săi legali Chițoiu Nelu - primar şi Drăghici 
Geta - contabil pe de o parte,

şi 

1.2 Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” cu sediul în comuna Miloșești, jud.Ialomiţa 
reprezentată legal prin domnul Cilibeanu Gheorghe, în calitate de responsabil.  

  Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obictul prezentului contract, are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii 
sportive de performanţă în comuna Miloșești, prin susţinerea financiară a activităţilor 
sportive desfăşurate de Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești”.

2.2 Susţinerea financiară pentru anul competiţional 2018-2019, se va realiza prin 
alocarea de la bugatul local a sumei de 10000 lei, aprobată prin HCL 
nr………….din .................., care este inclusă în documentul “Proiect de buget cu 
sumele alocate de Consiliul local Miloșeti  pentru Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești”
în anul competiţional 2018-2019”.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract este valabil pentru anul calendaristic  2018 cu posibilitatea  de 
prelungire pentru finanţarea returului, în condiţiile aprobării sumei necesare, în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Miloșești pentru anul 2019.



3.2 Intenţia unei părţi de prelungire a contractului va trebui adusă la cunoştinţa 
Consiliului local , în scris, cu cel puţin o lună înaintea expirării termenului prevăzut în 
prezentul contract.

Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1Comuna Miloșești:

4.1.1. Comuna Miloșești se obligă să susţină financiar pregătirea sportivilor şi 
activităţile sportive desfăşurate de echipa de fotbal a Asociaţiei Sportive „Spicul 
Miloșești”  din bugetul local.

4.1.2. Sumele alocate de Consiliul local Miloșești vor fi întrebuinţate la decontarea 
cheltuielilor necesare realizării obiectivelor prevăzute în programul anual , pe natura 
de cheltuieli, Anexa nr.2 la HCL nr……….din………….

4.1.3. Comuna Miloșești va vira sumele stabilite în contul furnizorilor de servicii şi 
bunuri, pe baza documentelor justificative, în conformitate cu obiectivele prevăzute în
programul Anexa nr.2 la HCL nr…………din…………….

4.2. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești”

4.2.1. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” se obligă să contribuie la dezvoltarea 
ramurei sportive-fotbal-din comuna Miloșești.

4.2.2. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” se obligă să promoveze imaginea 
Comunei Miloșești  în toate activităţile pe care le va desfăşura.

4.2.3. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” se obligă să depună toate eforturile pentru
a îndeplini obiectivele asumate.

4.2.4. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” se obligă să organizeze la cererea 
Primăriei Comunei Miloșești  activităţi de profil, ce urmează a se desfăşura sub egida
comunităţii.

4.2.5. Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” se obligă să nu transfere sau să 
cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract, altor persoane fizice sau 
juridice.

Art.5 MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) prin acordul părţilor contractante;

c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră;



d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către Consiliul local al comunei 
Miloșești;

e) prin reziliere în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate;

f) dacă nu există diciplină sportivă şi performanţă şi nu sunt luate măsuri de 
excludere din lot a persoanelor care produc o imagine negativă comunităţii;

g) în cazul în care nu se obţin performanţele sportive la care Asociaţia Sportivă 
„Spicul Miloșești” s-a obligat prin prezentul contract;

h) dacă nu respectă clauzele stipulate în prezentul contract rezilierea se face de 
drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată;

Art.6.REGLEMENTAREA LITIGIILOR

6.1.Eventualele litigii, nenţelegeri sau pretenţii, având legătură cu prezentul contract 
de finanţare, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţelor de judecată de drept 
comun.

Art.7. FORŢA MAJORĂ

7.1. Prin forţa majoră se înţeleg evenimente inprevizibile şi inevitabile, independente 
de voinţa părţilor, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, şi care 
împiedică obiectiv execuţia integral sau parţial a obligaţiilor ce decurg din acest 
contract.

7.2. În caz de apariţie a unui eveniment de forţă majoră, partea care-l invocă trebuie 
să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia lui, sau de la data la 
care a luat cunonştinţă de aceasta, prin notificare expresă. 

Art.8 CLAUZE SPECIALE

8.1. Părţile au obligaţia de a nu intreprinde nimic de natura a afecta buna 
desfăşurarea a activităţii care face obiectul prezentului contract de finanţare.

8.2.Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al comunei Miloșești
către Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești” va fi  controlat de către  Comisia pentru
buget,  finanţe, urbanism, lucrări  publice,  administrarea domeniului  public şi  privat,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,  servicii  şi  comerţ şi  de către
Compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Miloșești, în baza rapoartelor şi documentelor justificative prezentate.

8.3.  La  sfârşitul  Campionatului,  Consiliul  local  al  comunei  Miloșești,va  analiza
performanţele  obţinute  de  Asociaţia  Sportivă  „Spicul  Miloșești”  şi  modul  de
îndeplinire ale prevederilor prezentului contract de finanţare.



Art.9 DISPOZIŢII FINALE

9.1 Modificarea şi completarea prezentului contract se face numai cu acordul scris al
ambelor părţi, prin acte adiţionale.

9.2.Prezentul  contract  a  fost  încheiat  astăzi______________,  în  două  exmplare
originale.

COMUNA MILOȘEȘTI,                                         Asociaţia Sportivă „Spicul Miloșești”

      PRIMAR                                                                       RESPONSABIL,

    

     CONTABIL,

                        

                                                                       

      Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local  

Contrasemnează,
Secretar



Anexa nr.2 la HCL nr.27  din 30.07.2018

PROIECT DE BUGET CU SUMELE ALOCATE DE CONSILIUL LOCAL MILOȘEȘTI,
JUDEŢUL IALOMIŢA

pentru finanţarea Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” în anul competiţional 2018-2019

A.Obiectivele pe care echipa de fotbal le urmăreşte, pentru anul competiţional 2018-2019 
sunt :

a) Obiectiv genaral – desfăşurarea de activităţi sportive de fotbal, respectiv selecţionarea, 
iniţierea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive, precum şi alte 
activităţi conexe acestora ;

b) Obiective specifice :

- Obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurei sportive fotbal din
comuna Miloșești ;

- Creerea unei echipe competitive care în anul competiţional 2018-2019 să paticipe în 
Campionatul Naţional Liga a VI-a ;

-Poziţionarea pe unul din locurile fruntaşe în anul competiţional 2018-2019, în Campionatul 
Naţional Liga a VI-a ;

B. Bugetul necesar atingerii obiectivelor propuse în sezonul competiţional 2018-2019 
pentru echipa de fotbal se structurează astfel :

1. Costuri înscriere echipa de fotbal în Liga a VI-a :

Taxa de participare, Cotizaţie IT, Taxa de afiliere,Omologare teren, Vize legitimaţii,Viza 
medicală legitimaţii,Transferuri- 2000 lei .

2. Barem arbitri, observator,consumabile(var, apa plată, medicamente, asistenţă medicală)-
3200 lei.

3. Cheltuieli de deplasare - 2000 lei.

4. Cheltuieli cu echipamentul şi materiale sportive- 2500 lei.

5. Cheltuieli cu alte materiale – 300 lei.

TOTAL GENERAL – 10000 LEI

      Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local               

Contrasemnează,
Secretar



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 2586 din 30.07.2018

 PROCES – VERBAL   
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local Miloşeşti din data de  30.07.2018

  

In data de  30.07.2018  a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.184  din  24.07.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.2522/24.07.2018.

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

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Domnul Vlase Gheorghe

  9. Domnul Popa Ion
 10.Domnul Popescu Valentin Nicolae

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-na Săvulescu Stela

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

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  iunie,iulie si august 2018,este domnul consilier 
Popescu Valentin Nicolae.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 21.06.2018.

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

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. 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

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2018



3. Aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal în anul competiţional
2018-2019  

4. Acordarea unui împrumut de la bugetul local către S.C. APĂ CANALIZARE 
MILOȘEȘTI SRL

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

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

Inițiatorul proiectului de hotărâre privind acordarea unui împrumut de la bugetul 
local către S.C. APĂ CANALIZARE MILOȘEȘTI SRL propunerea scoaterea 
acestuia de pe ordinea de zi.

Propunerea se supune la vot.
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: 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

     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  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, cu votul a 10 
consilieri din cei 10 prezenti.

2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Rectificarea bugetului local pe anul 
2018

 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  Rectificarea bugetului local pe anul 
2018 , cu votul a 9 consilieri din cei 10 prezenti.

Se abține domnul consilier Cipu Virgil.

3. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Aprobarea susţinerii financiare a 
Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” pentru activitatea sportivă 
desfăşurată de către echipa de fotbal în anul competiţional 2018-2019  

 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  Aprobarea susţinerii financiare a 
Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” pentru activitatea sportivă 
desfăşurată de către echipa de fotbal în anul competiţional 2018-
2019 , cu votul a 8 consilieri din cei 10 prezenti.

Se abține domnul consilier Cipu Virgil.
Împotrivă domnul consilier Mîngîță Vasile.

DIVERSE
      

Domnul consilier Dogaru Vasile :”De ce nu trimiteți angajați ai primăriei în sat să colecteze 
taxe?”
Domnul consilier Dogaru Vasile :”Nu suport să primesc plicuri cu popriri”
Domnul consilier Dogaru Vasile :”De ce îmi trimiți plicuri acasă pentru alții?”
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Nu eu vă trimit acele plicuri,colega mea de la executări le 
trimite respectând prevederile legale. Eu nu pot să interzic unui angajat să respecte 
legea.Asta ar însemna abuzu în serviciu domnule consilier »
Domnul primar Chitoiu Nelu : »Să vă fie rușine domnule consilier »
Domnul consilier Dogaru Vasile :”Vă rog să consemnați că m-a atenționat cu nerușinare”
Domnul consilier Dogaru Vasile :”Sunt doi ani de când mă hărțuiești cu plicuri”
Domnu consilier Dogaru Vasile :”De ce ieși din ședință?”



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. 

                                                          

      Întocmit ,
                                                                                              Secretar de comună

                                                                          
Consilier local 



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 2584/ 30.07.2018

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 30.07.2018

In data de  30.07.2018  a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.184  din  24.07.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.2522/24.07.2018.

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

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Domnul Vlase Gheorghe

  9. Domnul Popa Ion
 10.Domnul Popescu Valentin Nicolae

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-na Săvulescu Stela

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

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  iunie,iulie si august 2018,este domnul consilier 
Popescu Valentin Nicolae.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 21.06.2018.

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

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. 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

2. Rectificarea bugetului local pe anul 2018



3. Aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „Spicul Miloșești” pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal în anul competiţional
2018-2019  

4. Acordarea unui împrumut de la bugetul local către S.C. APĂ CANALIZARE 
MILOȘEȘTI SRL

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

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

Se adopta  urmatoarele hotarari ale  Consiliului local Miloşeşti :

1.  HCL nr. 25  din 30.07.2018 privind  probarea  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

2. HCL nr. 26  din 30.07.2018 privind  rectificarea bugetului local al comunei 
Milosesti , judetul Ialomita pe anul 2018

3. HCL nr. 27  din 30.07.2018 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei 
Sportive „Spicul Miloșești” pentru activitatea sportivă desfăşurată de către 
echipa de fotbal în anul competiţional 2018-2019  

   Secretar ,


