
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                /                          2014

PROCES VERBAL 
incheiat in cadrul sedintei de indata  a Consiliului local Miloşeşti

din data de 23 .07. 2014

In  data  de  23.07.2014   a  avut  loc  sedinta   de  indata   a  Consiliului  local  al   comunei
Milosesti,   judetul  Ialomita   ,  convocata  prin   Dispozitia   Primarului  nr.  339  /  22.07  .2014  .
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1927 / 09.05.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi 
   2.      Dobrin Stefan 
   3.      Dumitrascu Mihai 

4.      Enache Mircea –Marius  
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae   
7.      Ristea Ana
8.     Popa Ion .
Sunt  absenti  consilierii locali :  Cipu Virgil , Savulescu Stela , Stoicescu Mihai si 

delegatul satesc Draghici Florinel .
   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
Se alege presedinte de sedinta  pentru lunile iulie , august si septembrie  2014 .
Domnul  Aldea Gigi il propune pa domnul Dobrin Stefan .
Domnul  Dobrin Stefan il propune pe domnul Mangiurea Titi .
Se supune la vor propunerea domnului  Aldea Gigi . Sunt de acord  sapte consilieri . Se 

abtine domnul  Dobrin Stefan . 
Este ales presedinte de sedinta  pentru lunile  iulie , august si septembrie 2014  consilierul 

local Dobrin Stefan  .
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedintei  de indata   a Consiliului local Milosesti  din 

data de  27.06.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :   
1.   Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  iulie, august si septembrie 2014.
2.   Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 21/12.05.2014 privind  

aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “ Asfaltare 
drumuri de interes local , comuna Milosesti , judetul Ialomita “, precum si alte masuri 
necesare implementarii acestuia .

3.   Revocare  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 22/12.05.2014 privind  
cofinantarea obiectivului de investitii “ Asfaltare drumuri de interes local , comuna Milosesti , 
judetul Ialomita “ .

4.  Aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “ 
Asfaltare drumuri de interes local , comuna Milosesti , judetul Ialomita “, precum si alte 
masuri necesare implementarii acestuia .

5.  Cofinantarea obiectivului de investitii “ Asfaltare drumuri de interes local , comuna 
Milosesti , judetul Ialomita “ .

Initiator  ,
Primar Chitoiu Nelu .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi : “  Revocarea  Hotararii Consiliului local Milosesti 

nr. 21/12.05.2014 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investitii “ Asfaltare drumuri de interes local , comuna Milosesti , judetul Ialomita “, precum si
alte masuri necesare implementarii acestuia  “ “.

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

hotarare propus. 
Domnul primar : “S-au modificat cifrele , indicatorii tehnico – economici pentru investitia 

asfaltarii drumului  Unirii .S-a redus cofinantarea si a crescut valoarea devizului general . De aceea 
trebuie sa  revocam cele doua hotararii cu aprobarea indicatorilor – tehnici si cu cofinantarea si sa 
adoptam alte hotarari cu valorile actualizate .  Nu ne primesc hotararile modificate . “ 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari .
Secretarul comunei prezinta  cifrele  actualizate . 
Nu  sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul   trei al ordinii de zi : “  Revocare  Hotararii Consiliului local Milosesti 

nr. 22/12.05.2014 privind  cofinantarea obiectivului de investitii “ Asfaltare drumuri de interes 
local , comuna Milosesti , judetul Ialomita “ “.

Domnul primar prezinta motivele initieri 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 .
Nu  sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 

Se trece la punctul   patru  al ordinii de zi : “Aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investitii “ Asfaltare drumuri de interes local , comuna Milosesti , judetul 
Ialomita “, precum si alte masuri necesare implementarii acestuia “” .

 Domnul primar prezinta motivele initieri 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 .
Nu  sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se trece la punctul  cinci al ordinii de zi : “Cofinantarea obiectivului de investitii

 “ Asfaltare drumuri de interes local , comuna Milosesti , judetul Ialomita “ “ .
Domnul primar prezinta motivele initieri 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 .
Nu  sunt intrebari .
Proiectul de hotarare se supune la vot .
Se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
D-l Mangirea Titi:” Daca s-a redus cofinatarea , cu banii ramasi nu putem pietrui niste 

strazi ?”
D-l primar :” Vedem noi .” 



Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari , interventii .
Nu sunt .
Presedintele  de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces- verbal .

Intocmit ,
Secretar comuna  Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier Dobrin Stefan 


