
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 54/ 07.01.2021

MINUTA
ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local Miloşeşti

din data de 07.01.2021

In data de 07.01.2021 a avut loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului local
al comunei  Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.1 din 
05.01.2021. Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.19 din 05.01.2021.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    

  1. Domnul  Mangiurea Titi
  2. Doamna Chițoiu Silvia Adela
  3. Doamna Dobrin Ștefan
  4. Doamna Chițoiu Nelu
  5. Domnul  Mîngîță Vasile
  6. Doamna Copăceanu Marilena
  7. Doamna Săvulescu Stela
  8. Domnul  Necula Viorel
  9. Domnul  Popescu Valentin Nicolae
10. Domnul  Dumitru Franț
11. Domnul  Cipu Virgil

La şedinţă mai participă :

- d-l primar Trifu Dumitru
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local 
Miloşeşti, din data de 23.12.2020.

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

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      
      

1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Miloșești din 
data de 23.12.2020;

2. Acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al comunei Miloșești,pe sursa A , 
din excedentul anilor precedenți

    Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 



 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

3. Acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al comunei Miloșești,pe sursa E , 
din excedentul anilor precedenți

    Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

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

Se adopta  urmatoarele hotarari ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. H.C.L.  nr. 1 din 07.01.2021 privind  acoperirea definitivă a deficitului bugetului local 
al comunei Miloșești, pe sursa A , din excedentul anilor precedenți

2. H.C.L nr. 2 din 07.01. 2021 privind  acoperirea definitivă a deficitului bugetului local 
al comunei Miloșești, pe sursa E , din excedentul anilor precedenți

Secretar general al U.A.T.
Nicula Silviu Dragoș


