
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL  - VERBAL    
al  sedintei  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  22.10.2012 

In data de  22.10.2012  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 96/ 22.10 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta telefonic .
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.      Savulescu Stela    

Sunt absenti urmatorii consilieri  :   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 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  de indata    a Consiliului local Milosesti  din data 

de  18.10 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Modificarea  şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti nr. 

27/27.08.1999 privind însuşirea  inventarului  bunurilor care  alcătuiesc domeniul  public al comunei 
Miloşeşti , cu modificările si completările ulterioare – initiator Primarul comunei , domnul Chitoiu 
Nelu .

Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu inca un punct , respectiv  “Revocarea 
Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 21/18.10.2012 privind insusirea inventarului  bunurilor 
apartinand domeniului public al  comunei Milosesti , judetul Ialomita  , reactualizat “  care sa fie 
primul punct al ordinii  de zi .

Consilierii locali prezenti la sedinta sunt de acord cu propunerea facuta .
            Proiectul ordinii de zi , cu completarea propusa , se supune la vot .

Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi:  “ Revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 

21/18.10.2012 privind insusirea inventarului  bunurilor apartinand domeniului public al  comunei 
Milosesti , judetul Ialomita  , reactualizat “.

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

hotarare propus. 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt interventii  cu privire la primul punct al ordinii de zi 

propus . 
Nu sunt interventii  .



Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta Hotararea  privind revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 21/18.10.2012 

privind insusirea inventarului  bunurilor apartinand domeniului public al  comunei Milosesti , judetul 
Ialomita  , reactualizat , cu votul celor opt consilieri prezenti la sedinta .

Se trece la punctul doi al ordinii de zi : “ Modificarea  şi înlocuirea Anexei la Hotărârea 
Consiliului local  Miloşeşti nr. 27/27.08.1999 privind însuşirea  inventarului  bunurilor care  alcătuiesc 
domeniul  public al comunei Miloşeşti , cu modificările si completările ulterioare “. 

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

hotarare propus. 
Presedintele de sedinta  intreaba daca sunt interventii  cu privire la proiectul de hotarare 

propus. 
Nu sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta Hotararea  privind  Modificarea  şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului local 

Miloşeşti nr. 27/27.08.1999 privind însuşirea  inventarului  bunurilor care  alcătuiesc domeniul  public 
al comunei Miloşeşti , cu modificările si completările ulterioare , cu votul celor opt consilieri locali 
prezenti la sedinta .

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 


