
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL  - VERBAL    
al sedintei  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  18.10.2012 

In data de  18.10.2012  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 95/18.10 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2347/18.10.2012 .
La şedinţă  participa  următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dobrin Ştefan                        
4.      Dumitraşcu Mihai                  
5.      Enache Mircea –Marius       
6.    Mangiurea Titi     
7.      Popescu Valentin 
8.      Ristea Ana 
9.      Savulescu Stela    

Sunt absenti urmatorii consilieri  :   Stoicescu  Mihai , Stoicescu Ion.                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
Presedinte de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012  este domnul 

consilier  Mangiurea  Titi , ales prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 18 / 01.10.2012.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare   a Consiliului local Milosesti  din data 

de  01.10 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1.  Proiectul de hotărâre nr. 32 / 16.10. 2012  privind modificarea  si inlocuirea  Anexei  la 

Hotararea  Consiliului local  Milosesti nr. 27/27.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc  domeniul public  al comunei Milosesti , cu modificarile si completarile ulterioare – 
iniţiat de primar Chiţoiu Nelu .  
            Proiectul ordinii de zi se supune la vot .

Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi.
Se trece la discutarea proiectului propus .
Domnul primar propune consilierilor modificarea titlului  proiectului de hotarare , deoarece, 

dupa verificarea  acestuia  de catre compartimentul «  Patrimoniu «  din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita , s-au impus unele modificari in cuprinsul proiectului de hotarare , astfel ca titlul proiectului 
parca nu mai are nicio legatura cu continutul . Titlul  hotararii sa fie “ Hotarare  privind  insusirea 
inventarului  bunurilor  apartinand  domeniului public  al comunei Milosesti , judetul Ialomita , 
reactualizat ”. 

Propunerea se supune la vot .
Se aproba de catre toti consilierii  prezenti .
Domnul primar prezinta motivele  initierii proiectului de hotarare  . 
Face precizarea ca  vrea sa acceseze un proiect pentru asfaltarea  strazii Primaverii . Deoarece 

nomenclatorul strazilor a fost aprobat de Consiliul local dupa ce a fost aprobat domeniul public , este 
necesara trecerea denumirii strazilor in domeniul public si individualizarea lor  .Altfel proiectantul 
nu ne face lucrarea .



Domnul viceprimar  explica faptul ca in domeniul public strazile erau trecute ca suprafata 
totala si nu individual ,cu lungime , latime si cu celelalte elemente de identificare . La fel si zona de 
siguranta a drumurilor .

D-na Savulescu Stela :” Dar ce este aceea zona de siguranta a drumului ? Trotuarul ?” 
D-l viceprimar :” Este zona de la strada pana la gard . Trotuare sunt doar cele din beton .” 
D-l primar :” Pentru acest proiect au cerut dimensiunile exacte ale strazilor ,lungime, latime , 

suprafata , la fel si pentru  zona de siguranta , la  fiecare strada in parte .
D-na secretar precizeaza  ca proiectul de hotarare a fost verificat de  compartimentul 

Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean Ialomita   si este intocmit corect . Ce a fost de corectat 
s-a corectat  . 

D-l primar :” Mai avem de luat  cateva avize si sa speram ca ne incadram in termen .” 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru proiectul de 

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

Intocmit ,
Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Presedinte de  sedinta ,
      Consilier local Mangiurea Titi 


