
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.       /19.12.2013

Procesul – verbal     
al sedintei   de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 18.12.2013 

In data de 18.12.2013  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 591/ 17.12 .2013 . 
Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 3046 / 17.12.2013 .

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

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dumitrascu Mihai                    
4.      Enache Mircea –Marius  
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae   
7.      Ristea Ana
8.      Savulescu Stela 
9.      Stoicescu Mihai 
10.    Popa Ion .
Este absent consilierul local  Dobrin Stefan  .

La sedinta mai participa :
- 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 decembreie  2013 este 

consilierul local Popescu Valentin - Nicolae .
Se supune la vot procesul  verbal  al sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  09.12. 2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
 1. Rectificarea   bugetului local pe anul 2013.
 2.  Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  lunile octombrie , 

noiembrie 2013 si a sumelor restante pentru luna mai 2013 , la şi de la locul de muncă a 
cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  
în localitatea Miloşeşti.

3. Aprobarea  executiei  bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni – sectiunea de 
dezvoltare  si sectiunea de functionare , pe trimestrul  IV al anului 2013 . 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 
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 2013”.  
D-l primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si-au prezentat  rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Doamna Draghici Geta : » Dupa ce am trimis proiectul de hotarare cu rectificarea de buget 

propusa  , am primit o adresa de la AJFP Ialomita  prin care ni se face cunoscut ca s-a modificat  
repartizarea  sumelor defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor  descentralizate la nivelul 
comunelor  pe anul 2013  pentru plata  salariilor  personalului din invatamantul preuniversitar de 
stat din  comuna noastra  cu  suma de  13 mii de lei  pentru trim. IV . Eu am pus bani din bugetul 
local  pentru  salarii iar acum am luat banii inapoi . Prin proiectul de buget propus  rectificarea era 
cu 1 000 lei . Acesti bani au fost respartizati la venituri astfel :la capitolul 040204, pentru 
echilibrare  1000 lei iar la capitolul 110202  la  cheltuieli , suma de 13 000 lei. La cheltuieli,  am 
repartizat 1000 lei la  Baza sportiva si  ceilalti la materiale , la cheltuieli . Ca nu mai pot sa fac 



acum deschideri de credite .  Din cei 13 000 lei am propus 7 000 lei la  Scoala si 6 000 lei la 
Primarie . « 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii , intrebari la acest punct .
Nu mai sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta  hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti .  
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : » Aprobarea  decontării cheltuielilor  de 

transport  pentru  lunile octombrie , noiembrie 2013 si a sumelor restante pentru luna mai 
2013 , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala Milosesti ,  
care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti «  .

D-l primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si-au prezentat  rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca  sunt interventii , intrebari la acest punct .
Nu  sunt interventii .
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta  hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti .  
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : » Aprobarea  executiei  bugetelor intocmite pe 

cele doua sectiuni – sectiunea de dezvoltare  si sectiunea de functionare , pe trimestrul  IV al 
anului 2013 » . 

D-l primar prezinta  motivele initierii proiectului de hotarare propus .
Comisiile de specialitate si-au prezentat  rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus . 
Presedintele de sedinta intreaba daca  sunt interventii , intrebari la acest punct .
D-na Draghici Geta  : » Nu avem plati restante. Ce s-a prevazut , asa s-a cheltuit . Contul 

de executie al bugetului  pe anul 2013 se va face  pana in luna  mai 2014. » 
Nu mai sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot. 
Se adopta  hotararea cu votul tuturor consilierilor prezenti .  
D-l primar :” Am incheiat  un contract pentru piatra  pentru suma de 73 mii lei .”
D-na Savulescu Stela :”  Sa puneti piatra si unde  ati pus florile pentru ca acolo unde ati pus

florife locul s-a ridicat si toata apa de la ploi  vine la noi . “
D-l viceprimar :” Totusi ne trebuie un utilaj.” 
D-l primar :” O sa vina un buldocastor  de la Traianu . La banii pe care-i avem ! La anul , 

pentru ca nu mai avem investitii , o sa ne permitem sa  aducem un utilaj  sa drenam toate strazile.”
D-l Enache Marius :”  Sa punem intai piatra .” 
D-l primar :” La ENEL am avut o discutie aprinsa  pentru ca ne-a tinut  cu un aviz trei luni 

de zile . Ieri ne-au dat banii pentru investitie , 144 mii lei.  Sa speram ca pana pe 23 luna aceasta  o 
sa ne dea banii si pentru ultima plata .” 

D-l viceprimar :” De unde aducem piatra ?”
D-l primar :”  De la Buzau . Piatra concasata .” 
D-l viceprimar :” Este mai ieftina .” 
D-l Mihai  Dumitrascu :” Este mai aproape . Sunt cam 60 de km .” 
D-l viceprimar :” Sunt cam  80 de km pana la Buzau . Daca luam de la munte  era mai 

departe . ” 
Presedintele  de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt  interventii .
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal .

Intocmit ,
Secretar comuna  Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta 
Consilier local Popescu Valentin Nicolae 


