
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES VERBAL 
 sedinta de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 19 .12. 2014 
In data de 19.12.2014  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  

Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  642 / 19.12.2014 .Consilierii locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2957 / 19.12.2014.

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

     3.      Dobrin Stefan                                                                        
4.      Enache Mircea –Marius  
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae 
7.      Savulescu Stela
8.      Popa Ion .
Sunt  absenti  consilierii locali  : Dumitrascu Mihai, Ristea Ana  si  Stoicescu Mihai .
Este absent  si delegatul satesc Draghici Florinel .

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na contabil Draghici Geta .

Presedinte de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2014  este domnul  Popa
 Ion . 

Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  de indata   a Consiliului local Milosesti  din 
data de  11.12.2014 .

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 2014.

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 2014”.
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus.
Comisia buget finante prezinta raportul de avizare favorabila pentru proiectul de hotarare 

propus. 
D-na Draghici Geta :” Am primit o suplimentare a nivelului maxim al cheltuielilor  de 

personal cu suma de  55 mii lei , bani pentru plata hotararii judecatoresti prin care s-au stabilit 
drepturi salariale ale functionarilor publici “. 

D-l Cipu Virgil :” Uite  ca s-a acordat si pentru functionarii publici.” 
D-na Draghici Geta :” S-a acordat acum , atunci cand s-au dat bani pentru cadrele didactice 

pentru primarie nu s-a dat nimic . ”
Nu mai sunt interventii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot . 
Se adopta hotararea  cu votul tuturor celor opt consilieri prezenti. 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii.
Nu mai sunt .
Sedinta se declara inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal .

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local POPA ION 


