
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL  – VERBAL   
al şedinţei  de constituire  a Consiliului local Miloşeşti din data de  28.06.2012.   

In data de  28.06.2012  a avut loc sedinta  de constituire   a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Ordinul Prefectului judetului Ialomita nr. 234 / 
20.06.2012.

Consilierii locali alesi au fost convocati la sedinta prin adresa nr. 1443/22.06.2012 .
La şedinţă au participat  următorii  consilierii alesi  :
1.  Aldea Gigi 
2. Cipu Virgil  
3.  Dobrin Stefan  
4.  Dumitrascu Mihai 
5.  Enache Mircea – Marius 
6.  Mangiurea Titi 
7.  Popescu  Valentin - Nicolae  
 8. Ristea Ana 
 9. Savulescu Stela 
10. Stoicescu Mihai 
11. Stoicescu Ion   .
La şedinţă mai participă :
-     d-na Nica Daniela  - inspector  din partea Institutiei Prefectului – Judetul Ialomita . 
- d-l Chitoiu Nelu – primarul declarat ales al comunei Milosesti  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar al comunei Milosesti . 
Sedinta de constituire  este deschisa de  reprezentantul Prefectului , doamna Nica Daniela .
Doamna Nica  Daniela il invita pe cel mai in varsta  dintre consilieri  sa preia  conducerea 

sedintei , asistat de  doi consilieri, desemnati dintre cei mai tineri .
Sedinta este condusa de cel mai in varsta consilier ales , domnul  Dumitrascu Mihai , asistat 

de doi dintre cei mai tineri consilieri , Popescu Valentin – Nicolae  si Stoicescu Mihai . 
Secretarul comunei prezinta presedintelui  de varsta  si asistentilor sai dosarele  consilierilor 

declarati alesi si ale supleantilor .
Se alege comisia de validare  .
Comisia de validare va fi formata din trei membri .
Doamna Savulescu Stela propune pe  domnul Enache  Mircea – Marius .
Doamna Ristea Ana  propune pe  domnul Dobrin Stefan .
Domnul Mangiurea Titi propune pe  domnul  Cipu Virgil . 
Presedintele de varsta intreaba daca mai sunt alte propuneri .
Nu mai sunt propuneri .
Se supune la vot propunerea  ca domnul  Enache Mircea – Marius  sa faca parte din comisia 
de validare.
Propunerea se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti .
Se supune la vot propunerea ca domnul Dobrin Stefan sa faca parte din comisia de  validare .
Propunerea se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti .
Se supune la vot propunerea  ca domnul Cipu Virgil sa faca parte din comisia de  validare .
Propunerea se aproba cu votul  tuturor consilierilor prezenti .
Comisia de validare isi alege dintre membrii ei un presedinte si un secretar .
Presedinte este desemnat domnul Enache  Mircea – Marius  iar secretar domnul Cipu Virgil . 
Se adopta Hotararea nr. 1 privind alegerea Comisiei de validare  a Consiliului local al 

comunei Milosesti, judetul Ialomita ,  care va fi formata din urmatorii consilieri :
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1. Enache Mircea – Marius – presedinte 
2. Cipu Virgil  - secretar 
3. Dobrin Stefan – membru .
Comisia de  validare  examineaza  legalitatea alegerii  fiecarui consilier  pe baza 

dosarelor prezentate.
Comisia de validare prezinta procesul verbal prin care a constatat legalitatea alegerii 

consilierilor  si propune Consiliului local  validarea  unui numar de11 consilieri , astfel :

1. Cipu Virgil               - PSD 
2.  Savulescu Stela     - PSD 
3.  Aldea Gigi                          - API 
4.  Dobrin Stefan        -  API 
5.  Mangiurea Titi                           -  API  care vine in locul lui  Vlase Viorel , acesta 

renuntand la mandatul de  consilier local 
6.  Enache Mircea – Marius    -  PNL 
7.  Stoicescu Mihai                         -  PNL 
8.  Dumitrascu Mihai                      -  PNL 
9.  Stoicescu Ion   -  PNL  care vine in locul lui Dumitru Vasile -
     Georgian , acesta pierzandu-si sprijinul politic 

din partea PNL 
10. Ristea Ana                                   -  PRM 
11.  Popescu Valentin – Nicolae       - PP-DD .
Validarea mandatelor  se face in ordine alfabetica , neparticipand  de la vot  persoana al 

carei mandat este supus validarii .
Cvorumul  validarii mandatelor de consilieri este urmatorul :

1. Aldea Gigi        -  API  =  10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Aldea Gigi .
2. Cipu Virgil - PSD =  10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Cipu Virgil  .
3.  Dobrin   Stefan   -API  = 10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Dobrin Stefan  .
4.  Dumitrascu Mihai – PNL = 10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Dumitrascu Mihai .
5.  Enache Mircea – Marius – PNL 10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul Enache Mircea – 
Marius  .
6.  Mangiurea Titi – API 10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Mangiurea Titi .
7.  Popescu  Valentin –  Nicolae – PP-DD .10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Popescu 
Valentin – Nicolae .                 
8. Ristea Ana – PRM 10 voturi  pentru . Nu participa la vot doamna  Ristea  Ana  .
9. Savulescu Stela – PSD 10 voturi  pentru . Nu participa la vot doamna Savulescu Stela  .
10. Stoicescu Mihai  - PNL 10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Stoicescu  Mihai  .
11. Stoicescu Ion  -  PNL10 voturi  pentru . Nu participa la vot domnul  Stoicescu Ion .

Se adopta Hotararea nr. 2  privind validarea  mandatelor de consilieri locali .
Cei 11 consilieri locali alesi depun juramantul .
Presedintele de varsta  declara  legal constituit Consiliul local Milosesti .
Se adopta Hotararea  nr. 3 privind declararea  Consiliului local al comunei Milosesti , judetul 

Ialomita ca legal constituit .
Se trece la alegerea presedintelui de sedinta .
D-na Ristea Ana il propune pe domnul Dumitrascu Mihai  ca presedinte de sedinta pentru 

lunile iunie , iulie  si august 2012 .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerea facuta se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se adopta Hotararea nr. 4  privind alegerea presedintelui de sedinta .
Procedura  de validare  a mandatului primarului ales fiind  finalizata , acesta  depune 
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juramantul .Primarul localitatii este felicitat .
Se alege viceprimarul localitatii .
Grupurile de consilieri fac propuneri pentru functia de viceprimar .
Domnul Dobrin Stefan il propune pe Mangiurea Titi .
Domnul Dumitrascu Mihai il propune pe Stoicescu Ion .
Domnul Cipu  Virgil  o propune pe doamna Savulescu Stela .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri de  facut. 
Nu mai sunt propuneri .
Se trece la completarea buletinelor de vot cu cei trei candidati .
Primul tur de scrutin :
-  total electori   = 11
-  total voturi valabil  exprimate = 11  .
Candidatii propusi  au intrunit urmatorul numar de voturi :
1.  Mangiurea Titi    = 4 voturi 
2.  Stoicescu Mihai  =  5 voturi 
3.  Savulescu Stela   =  2 voturi .
Intrucat niciun  candidat nu a obtinut cvorumul necesar pentru a fi declarat viceprimar , 

respectiv votul majoritatii consilierilor in functie , s-a  organizat  al doilea tur de scrutin la care au 
participat primii doi clasati, respectiv  Mangiurea Titi si Stoicescu Mihai . 

Turul doi de scrutin :
- total electori = 11
- total voturi valabil exprimate = 10
- voturi nule = 1 .
Candidatii au intrunit  urmatorul numar de voturi :

 1. Mangiurea Titi    = 6 voturi 
2. Stoicescu Mihai   = 4 voturi .  
Comisia de validare  constata ca domnul consilier Mangiurea Titi a obtinut  cel mai mare 

numar de voturi , dintre voturile valabil exprimate. In consecinta ,  propune Consiliului local al 
comunei Milosesti  declararea  domnului Mangiurea Titi ca viceprimar al comunei Milosesti, judetul 
Ialomita 

Se adopta Hotararea nr. 5  privind alegerea  viceprimarului comunei Milosesti , judetul 
Ialomita .

Se stabilesc comisiile de  specialitate ale Consiliului local .
Consilierii locali sunt de acord sa se stabileasca 3 comisii  de specialitate  ale Consiliului 

local : 
   1. Comisia pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ, 
formata din 5 membri.

2.  Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, formata din  3  membri.

3.Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, 
formata din 3 membri .

Se fac propuneri pentru Comisia programe de dezvoltare  economico – socială , buget 
finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ.

Cipu Virgil propune la  Savulescu Stela .
Savulescu Stela propune pe Cipu Virgil .
Enache Mircea – Marius propune pe  Aldea Gigi .
Aldea Gigi propune pe  Enache Mircea – Marius .
Stoicescu Ion  se autopropune .
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Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri .
Nu mai sunt propuneri .
Propunerile se supun la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .

   Se fac propuneri pentru Comisia   învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret si sport.

Savulescu Stela propune pe  Ristea Ana 
Stoicescu Ion propune pe  Popescu Valentin – Nicolae .
Ristea Ana propune pe Dobrin Stefan .
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerile se supun la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se fac propuneri pentru Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea 

ordinii si liniştii publice .
Enache Mircea Marius  propune pe  Mangiurea Titi .
Mangiurea Titi propune pe  Stoicescu Mihai .
Dobrin Stefan propune pe Dumitrascu Mihai . 
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerile se supun la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Comisiile de specialitate  isi aleg fiecare cate un presedinte si un secretar.
Comisia pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  administrarea 

domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ, este compusa 
din :

         - Enache Mircea – Marius  - presedinte ,  
      - Cipu  Virgil -  secretar 

         - Aldea Gigi  - membru 
      - Savulescu Stela – membru 

         -  Stoicescu Ion  - membru .
  2.  Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  

culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport,  este compusa din :
- Popescu Valentin – Nicolae – presedinte ,
- Dobrin Stefan – secretar 
- Ristea Ana  - membru .

3.Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, 
este  compusa din :

- Mangiurea Titi – presedinte 
- Dumitrascu Mihai – secretar 
- Stoicescu Mihai – membru .    

Se adoptă   Hotararea nr. 6 / 28.06.2012 privind  constituirea comisiilor de specialitate  ale 
Consiliului local  Milosesti , judetul Ialomita .

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari , interventii .
Nu mai sunt intrebari , interventii.
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept care , am incheiat prezentul proces verbal .

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta 
Dumitrascu Mihai 
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