
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES  -  VERBAL    
 incheiat in sedinta  de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de  24.10.2012 

In data de  24.10.2012  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 97/ 24.10 .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.      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 ,
- 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  22.10 .2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1.    Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni -  sectiunea de 
dezvoltare şi sectiunea de funcţionare , pe  trimestrul III al anului 2012.
2   Rectificarea   bugetului local pe  anul 2012 .
3.     Instrumentarea  proiectului „ Asfaltare  drumuri de interes local ,comuna Milosesti, 

judetul Ialomita „ , beneficiar comuna  Milosesti , judetul Ialomita .   
            Proiectul ordinii de zi  se supune la vot .

Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece  la primul punct al ordinii de zi .
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 cu privire la proiectul de hotarare propus . 
Nu sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi . 
Domnul primar prezinta expunerea de motive  .
Inspectorul contabil  prezinta rectificarile bugetului local . Se suplimenteaza bugetul  la 

partea de venituri  cu 15 mii lei  care  merg la investitii , la capitolul 70.02.  , la alimentare cu apa . 



Se suplimenteaza bugetul la  partea de venituri cu 14 mii lei care merg la bunuri si servicii  = 
7 mii lei si la cheltuieli de personal = 7 mii lei . 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari  la acest punct .
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta supune la vot punctul doi al ordinii de zi .
Hotararea privind rectificarea bugetului local pe anul 2012  se adopta cu votul tuturor  celor 

noua consilieri prezenti la sedinta .
Se trece  la punctul  trei al ordinii de zi .
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare .
Domnul primar prezinta   expunerea de motive . 
D-na Savulescu Stela : » Cati ani are garantie asfaltul ? « 
D-l primar : » 24 de luni . Orice  lucrare  are garantie 24 de luni. » 
D-l Aldea Gigi : » Important este  sa fie drumul facut , ca astuparea gropilor este  altceva . 

Este mai usor sa astupi gropile . » 
D-l primar : » Drumul din centru a fost facut  de pe vremea CAP –ului . Si a rezistat destul . 

In termen de doi ani de zile  constructorul  repara pe banii lui  si apoi Consiliul local . » 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari la acest punct .
Nu sunt intrebari .
Presedintele de sedinta  supune  la vot  punctul trei al ordinii de zi .
Hotararea privind instrumentarea  proiectului „ Asfaltare  drumuri de interes local ,comuna 

Milosesti, judetul Ialomita „ , beneficiar comuna  Milosesti , judetul Ialomita  , se adopta cu votul 
tuturor celor noua  consilieri 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 


