
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.    1256  /   05.05.2014

MINUTA
 sedintei   ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 30.04.2014 

In  data  de  30.04.2014  a  avut  loc  sedinta   ordinara    a  Consiliului  local  al   comunei
Milosesti,   judetul  Ialomita,  convocata  prin   Dispozitia   Primarului  nr.  254  /  24.04  .2014  .
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1192 / 24.04.2014 .

La şedinţă  participa  toti consilierii în functie .    
Este prezent  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.
Se alege un nou presedinte de sedinta  pentru lunile  aprilie , mai , iunie  2014.
D-na  Savulescu Stela  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  28.03.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Domnul primar face precizarea ca pentru obiectul de investitie  “ Asfaltare drumuri  de 

interes local “ se vrea un nou model de hotarare , de fapt , se solicita doua hotarari in loc de una. 
Are modelul  dat de Consiliul judetean , dar nu este completat cu cifrele necesare. Domnul primar 
propune  retragerea de pe  ordinea de zi a proiectului de hotarare “ Apribarea Devizului  general 
pentru  cheltuielile necesare realizarii  investitiei  ASFALTARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL COMUNA MILOSESTI, JUDETUL IALOMITA “ si aprobarea celor doua hotarari 
propuse.

Doamna secretar este de  parere ca cele doua hotarari  sa fie adoptate in alta sedinta , de 
indata , dupa ce sunt prevazute sumele . Modelul hotararilor cuprind spatii libere care trebuie 
campletate . Ce sa se hotarasca ? Nici proiectele  de hotarari nu au fost  intocmite.  Iar dosarul 
sedintei trebuie intocmit repede si inaintat Prefecturi.

Domnul primar este de acord. 
Sunt intrebati consilierii locali daca sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare mentionat . 
Toti consilierii prezenti sunt de acord .  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  aprilie , mai  si iunie 2014.

            2.   Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 13/28.03.2014 privind  
modificarea  bugetului  local  pe anul 2014.
            3.   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 2014.

4. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  martie   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 .



5. Aprobarea  Acordului  de cooperare  cu Asociatia  pentru Dezvoltarea  
Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita , pentru asigurarea functiei de audit public 
intern. 

6. Vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului intravilan , proprietate  privata a 
comunei Milosesti  , in suprafata de 9 041  m.p. ,  situat in satul Tovarasia  , in Cvartal 19, 
Parcela Cc 93 , nr. cadastral  467 ,  CF  20125, categoria  de  folosinta curti  constructii , 
Societatii Comerciale  GERI PROD SRL ,  proprietara   constructiilor edificate pe acest 
teren.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
7. Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adopta  urmatoarele hotarari  cu votul tuturor  consilierilor prezenti  : 

1. Hotararea nr. 15 / 30.04.2014  privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru 
lunile  aprilie , mai  si iunie 2014.
            2.  Hotararea nr. 16 / 30.04.2014  privind revocarea  Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 13/28.03.2014 privind  modificarea  bugetului  local  pe anul 2014.
            3.  Hotararea nr. 17 / 30.04.2014  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 2014.

4. Hotararea nr. 18 / 30.04.2014  privind aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  luna  martie   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 .

5. Hotararea nr. 19 / 30.04.2014  privind aprobarea  Acordului  de cooperare  cu 
Asociatia  pentru Dezvoltarea  Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita , pentru 
asigurarea functiei de audit public intern. 

6. Hotararea nr. 20 / 30.04.2014  privind vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de 9 041  m.p. ,  
situat in satul Tovarasia  , in Cvartal 19, Parcela Cc 93 , nr. cadastral  467 ,  CF  20125, 
categoria  de  folosinta curti  constructii , Societatii Comerciale  GERI PROD SRL ,  
proprietara   constructiilor edificate pe acest teren.

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia


