
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.    1491  /  29.05. 2014

PROCES – VERBAL   
 sedinta ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 28.05.2014 

In data de 28.05.2014  a avut loc sedinta ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 269 / 22.05 .2014 . Consilierii  locali au
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1434 / 22.05.2014 .

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

3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Dobrin Stefan 
5.      Dumitrascu Mihai 
6.      Mangiurea Titi   
7.      Popescu Valentin –Nicolae   
8.      Ristea Ana
9.      Savulescu Stela 
10.     Popa Ion .
Este absent  consilierul local Stoicescu Mihai  .
La sedinta participa si delegatul satesc Draghici Florinel.

   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 aprilie , mai si iunie 2014  este consilierul local Cipu

Virgil , ales prin HCL nr. 15/30.04.2014 .
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedintei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din

data  de 12.05.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
   1. Aprobarea contului de executie al bugetului  local  si  activitatilor  autofinantate  

pentru anul 2013.
  2.  Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  aprilie    2014  , la şi 

de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au 
domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti .    
        

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
3.  Diverse . 

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece  la primul punct al ordinii de zi :” Aprobarea contului de executie al bugetului  

local  si  activitatilor  autofinantate  pentru anul 2013 « .
Domnul primar prezinta notivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
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D-na Draghici Geta :” Sunt  incasarile  realizate in 2013. Ce am trimis eu este finalul , pentru
ca pe fiecare trimestru  am aprobat executia bugetara . Daca vreti sa-l luam pe rand sa-l dezbatem ?” 

D-l presedinte de sedinta :” Doriti ?” 
Domnii consilieri nu doresc ca proiectul sa fie dezbatut  pe denumiri deoarece   a fost 

dezbatut in  fiecare comisie de specialitate .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus .
Proiectul de hotarare se aproba de catre toti  consilierii prezenti . 
Se aproba si de  delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece  la  punctul doi  al ordinii de zi :” Aprobarea  decontării cheltuielilor  de 

transport  pentru  luna  aprilie    2014  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la 
Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti « .

Domnul primar prezinta notivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt interventii , intrebari . 
Nu sunt . 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus .
Proiectul de hotarare se aproba de catre toti  consilierii prezenti . 
Se aproba si de  delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  trei al ordinii de zi :” Diverse .”
D-l primar :” O sa plecam astazi pentru  finalizarea  proiectului  privind asfaltarea  strazii de 

la Politie . Daca sunteti de acord sa-l scoatem la licitatie . Sa dam anunt in SEAP . “ 
Savulescu Stela :”  Mi se pare  corect prin SEAP . Poate si apa daca era prin SEAP era mai 

bine .” 
D-l viceprimar :” Prin SEAP a fost doamna . S-au prezentat 13 firme la licitatie .” 
D-na Savulescu Stela :” Da ?” 
D-l primar :” Se solicita cerere de oferta , dar in momentul in care  lucrarea este de peste 100 

mii de euro se organizeaza licitatie .” 
D-na Savulescu Stela :” Si cele  mici  trebuie anuntate  prin SEAP .”
Domnul primar face precizarea ca in toate cazurile  legea a fost respectata .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii.
Nu mai  sunt interventii . 
Sedinta este declarata inchisa .
Drept care am incheiat   prezentul proces  verbal .

Intocmit ,
Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de  sedinta , 
Consilier local Cipu Virgil 
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