
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL VERBAL    
al sedintei  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  20.12.2012 

In data de  20.12.2012  a avut loc sedinta  de indata   a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 185/19.12 .2012 . Consilierii 
au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2881 / 19.12.2012 .

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

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dobrin Ştefan                    
4.      Enache Mircea –Marius       
5.      Mangiurea Titi     
6.      Popescu Valentin 
7.      Stoicescu Mihai.    

Sunt  absenti  urmatorii consilieri :Dumitrascu Mihai ,  Ristea Ana ,  Savulescu Stela , 
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 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  23.11 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Rectificarea bugetului local pe anul 2012.
2.   Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  noiembrie   2012 , la 

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

 3. Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni -  sectiunea de 
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare , pe  trimestrul   IV  al anului 2012.    
           Proiectul ordinii de zi se supune la vot .

Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi :” Rectificarea bugetului local pe anul 2012 ».
Primarul localitatii prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au  prezentat rapoartele de avizare favorabila pentru  proiectul de 

hotarare propus.
Presedintele de sedinta :” Intrebari , interventii ?” 
D-l Enache Marius :” Singura noastra nelamurire a fost cu privire la  banii alocatii  pentru 

strazi . Acum ne-am lamurit.” 
D-l Primar :” Cand aveti  nelamuriri  as vrea sa particip si eu la sedintele pe comisii . Noi 

apartinem de GAL . Noi nu depunem proiectele la Targoviste  ci la GAL .Indiferent daca  trece  sau 
nu trece  proiectul , reluam  procedura . Au fost depuse o serie  de proiecte pana la mijlocul  lunii 
noiembrie .  Banii sunt alocati pe sesiuni . Daca proiectul nu trece  , banii raman . In ianuarie 2013 
noua ne raman acesti bani , 44 de mii de euro. Banii sunt dati pe fiecare comuna  de GAL. Acum ne-
au promis ca in fiecare an  suma se va marii cu 50% .  Daca nu ne prind anul acesta cu proiectul , 
anul  viitor ne prind sigur . Documentatia prebuie  bine pusa la punct . Vreau pentru la anul sa 
prindem in proiect  asfaltarea strazilor principale din cele trei sate . “ 

D-l Enache Marius :” Eu nu sunt contra . Dar sa nu cheltuim banii  pe proiect si sa nu ne 
aprobe lucrarea . “



D-l Primar :” Dosarul trebuie depus . Pana nu depunem dosarul complet nu putem castiga . “ 
D-l Enache Marius :” Pe ideea aceasta am mers . Sa nu mearga acolo  si sa nu-l aprobe .”
D-l Primar :” Am spus . Pana nu depunem dosarul nu putem castiga . Nu castigam anul 

acesta , castigam la anul . Dar dosarul trebuie sa fie complet . Ce nu contine dosarul acum , va fi 
completat pentru la anul . Avizele  necesare pentru proiect le-am luat cu banii mei . Imi voi recupera 
banii , dar , ca sa le obtin mai repede  a trebuit sa procedez asa . Prin GAL putem sa prindem  si alte 
proiecte  de modernizare la Caminul cultural , Primarie , etc. . Unele localitati au solicitat utilaje 
pentru dezapezire . Cele noi sunt foarte scumpe . Doua utilaje ne-ar trebui si noua . O lama si un 
buldocastar .” 

D-l Cipu Virgil :” La Scoala nu putem obtine  o investitie  pentru grup sanitar ?” 
D-l Aldea  Gigi :” Daca nu ai grup sanitar .” 
D-l Cipu Virgil :” Am . Dar este ineficient.” 
D-l Primar :” Cati ani sunt  de cand s-a facut reabilitarea ?” 
D-l Cipu Virgil :” 6 ani .” 
D-l Primar :” Incercam .” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari .
Nu mai sunt intrebari.
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :” Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport 

pentru  luna  noiembrie   2012 , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala 
Profesionala Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti « .

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

hotarare propus.
Presedintele de sedinta :” 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 :” Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele 

două secţiuni -  sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare , pe  trimestrul   IV  al 
anului 2012 « .   

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

hotarare propus.
Presedintele de sedinta :” Intrebari , interventii ?” 
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte probleme urgente de discutat. 
Nu mai sunt probleme de discutat .
Sedinta este desclarata inchisa .
Drept care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar  comună Jipa  Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier Mangiurea Titi 


