
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

PROCES - VERBAL  
incheiat in şedinţa  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  13.09.2012 

In data de 13.09.2012  a avut loc sedinta  de indata   a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 60/12.09 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2043/12.09.2012 .
La şedinţă  participa  următorii  consilierii în functie :    

1.    Cipu Virgil                          
2.    Dobrin Ştefan                        
3.    Dumitraşcu Mihai                  
4.    Enache Mircea –Marius       
5.    Mangiurea Titi     
6.   Savulescu Stela                  

Sunt absenti urmatorii consilieri locali : Aldea  Gigi , Popescu Valentin , Ristea Ana , 
Stoicescu  Mihai , Stoicescu Ion.                            

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na  Draghici  Geta  – inspector contabil .
Presedinte  de sedinta pentru luna  septembrie  2012 este domnul consilier Dumitrascu Mihai.  
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de indata    a Consiliului local Milosesti  din data 

de  04.09.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  care au fost   prezenţi  la sedinta  respectiva . 
Se  prezintă ordinea de zi propusa :      
Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :    
1.  Proiectul de hotărâre nr. 25 / 21.08. 2012  pentru modificarea  Hotararii Consiliului local 

Milosesti nr. 6/12.03.2010 privind aderarea Consiliului Local al comunei Miloşeşti  la Asociaţia 
“Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga”.
            2. Proiectul de  hotarare nr. 26 / 21.08.2012 privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de 
interes local pe anul 2012, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele 
majore apte de munca  din familia  beneficiara de ajutor social  .

3. Proiectul de hotarare  nr. 28/ 12.09.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator  - primar  Chitoiu Nelu  .

            Ordinea  de zi  propusă  se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul unu  al ordinii de zi :”Modificarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 

6/12.03.2010 privind aderarea Consiliului Local al comunei Miloşeşti  la Asociaţia “Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga”.

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.



Se trece la punctul doi  al ordinii de zi: “Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local 
pe anul 2012, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte 
de munca  din familia  beneficiara de ajutor social «  .

Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Doamna Savulescu Stela : » Sa se execute actiunile propuse in planul de actiuni , sa nu fie 

trecute doar pe hartie. Situatia executarii  orelor de munca al fiecarui  beneficiar de ajutor social  sa fie 
afisata undeva la primarie pentru a se vederea  ceea ce a facut  fiecare . Eu am fost la o primarie  si am 
vazut ca oamenii aveau de la  primarie casmale , lopeti , sape , ce le trebuiau lor in acea zi . Se duceau 
frumos , isi luau  uneltele si stiau dinainte ce au de facut in ziua respectiva. La sfarsitul  zilei semnau 
condica . Procedand asa  se vede  ce au facut si atunci stim si noi  care sunt cei de la 416.  »

D-l viceprimar : » Acum vin haotic . Au  cate 4,5,8  zile pe luna de munca si vin cand au ei 
timp .La Nicolesti si Tovarasia este mai greu , ca nu prea avem cu ce ajunge acolo . »

D-l primar : » Trebuie respectat  planul  iar persoanele care raspund  de actiunile prevazute 
trebuie sa organizeze bine treaba . »

Presedintele de sedinta intreaba daca  sunt intrebari , interventii .
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:  « Rectificarea bugetului local pe anul 2012 ».
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila  pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Doamna inspector contabil Draghici Geta face precizarea ca au fost primite sume  de la DGFP 

Ialomita pentru suplimentarea  bugetului local , respectiv  2 000 lei  sume defalcate  din TVA  pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate , 210 577 lei  sume defalcate  din TVA pentru  echilibrarea 
bugetelor locale  si 2 000lei  sume  defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale . Sumele pentru   echilibrarea bugetelor locale  vor fi utilizate pentru 
stingerea arieratelor  catre societatile  comerciale carora le datoram banii .

Acesti bani au fost impartiti la partea de cheltuieli astfel : 7 0000 cheltuieli cu bunuri si 
servicii-autoritati publice, 2 000 lei  asistenta sociala , 12 698 lei  iluminat public ,  29 865 lei 
cheltuieli de capital 161 014 lei  cheltuieli cu bunuri si servicii – strazi .

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari  , interventii .
Nu sunt intrebari . 
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Hotararea se adopta cu votul tuturor  celor sase  consilieri prezenti .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

Intocmit ,
                                                      Secretar  comună Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Dumitrascu Mihai


