
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.  973 /  28.  03.   2014

MINUTA
 sedintei de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 28.03.2014 

In  data  de 28.03.2014  a  avut  loc sedinta   de indata   a  Consiliului  local  al   comunei
Milosesti,   judetul  Ialomita   ,  convocata  prin  Dispozitia   Primarului  nr.  235 /  26.03 .2014 .
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 955 / 26.03.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi 
   2.      Cipu Virgil                  

3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Dobrin Stefan 
5.      Dumitrascu Mihai 
6.      Mangiurea Titi   
7.      Popescu Valentin –Nicolae   
8.      Ristea Ana
9.      Savulescu Stela 
10.     Popa Ion .
Este absent consilierul  local  Stoicescu Mihai .
Este prezent  la sedinta si delegatul satesc  Draghici Florinel  . 

La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na  inspector contabil Draghici  Geta.
Presedinte de sedinta  pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2014   este consilierul local

Stoicescu Mihai , ales prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 1/29.01.2014 .
Stoicescu Mihai este absent .
Se alege un nou presedinte de sedinta  pentru luna martie 2014.
D-l Mangiurea Titi il propune pe domnul consilier Cipu Virgil .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerea se supune la vot. 
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedintei   de indata  a Consiliului local Milosesti  din

data de  28.02.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Modificarea bugetului local pe anul 2014.
2. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  februarie   2014  , la 

şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au 
domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 
3. Raportul  anual  al Primarului  comunei  Milosesti  privind starea economica , 

sociala si de mediu a localitatii .
4. Raportul anual al Primarului comunei Milosesti  asupra  situatiei  gestionarii  

bunurilor .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adopta  urmatoarele hotarari   : 

1. Hotararea nr. 12 / 28.03.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
martie  2014 , cu votul tuturor consilierilor prezenti. 

2. Hotararea nr. 13 / 28.03.2014 privind  modificarea bugetului local pe anul  2014, cu
votul tuturor consilierilor prezenti. 

3.  Hotararea  nr.  14/  28.03.2014  privind   aprobarea   decontării  cheltuielilor   de
transport  pentru  luna  februarie   2014  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de
la Scoala Gimnaziala  Milosesti,care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti,
cu votul tuturor consilierilor prezenti. 

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia


