
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCES  - VERBAL 
incheiat in cadrul sedintei ordinare  a Consiliului local Miloşeşti

din data de 30 .07. 2014

In data de 30.07.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 340 / 24.07 .2014 . Consilierii  locali au
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1976 / 24.07.2014 .

La şedinţă  participa   toti   consilierii în functie :
   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.    Popa Ion .
Este prezent si delegatul satesc  Draghici Florinel .

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna , 
- d-na inspector contabil Draghici Geta .
Presedinte de sedinta  pentru lunile iulie , august si septembrie  2014 este  consilierul local 

Dobrin Stefan , ales prin HCL nr. 27/23.07.2014 .
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedintei  de indata   a Consiliului local Milosesti  din 

data de  23.07.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1.Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea de 

dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor autofinantate, 
pe  trimestrul  al II-lea  al  anului 2014.

2. Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  iunie  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 .

3. Modificarea bugetului local pe anul 2014.            
Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

4.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  execuţiei  bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului 
activitatilor autofinantate, pe  trimestrul  al II-lea  al  anului 2014  « .
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Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de 

hotarare propus . 
Doamna   inspector contabil prezinta proiectul de hotarare . 
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 .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  doi  al ordinii de zi : “Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport

pentru  luna  iunie  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 motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului 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 .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  trei  al ordinii de zi : “Modificarea bugetului local pe anul 2014 « .
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare favorabila a proiectului de 

hotarare propus . 
Doamna inspector contabil prezinta proiectul de hotarare . 
D-na Draghici Geta :” In trim. IV , un miliard pentru Gradinita . Se va termina lucrarea  in 

luna august  iar cheltuielile se vor face cu luna  urmatoare .  S-a luat  din  patru si s-a dus in trei. Iar 
pentru baza sportiva , au fost  impartiti  pe  cele trei trimestre .”

D-l primar :” Baza sportiva a fost finalizata in interior . Trebuie sa semene gazonul  Dar 
gazonul se va semana incepand cu luna  septembrie , nu acum . “

D-na Draghici Geta :”Bugetul se suplimenteaza cu banii  veniti de la  SC PRUTUL , banii pe
vanzarea terenului .Acesti bani nu au fost prevazuti in buget .”

D-l primar :” La Gradinita trebuie remediata o  sala de clasa si Dispensarul .Aceste cheltuieli 
le mai avem .” 

D-l Dobrin Stefan :” Daca se fac  lucrari  la acoperis , pe interior , la exteriror nu se face 
nimic?” 

D-l primar :” Sa vedem ce bani mai avem .”
D-na Draghici Geta :” Pentru  strategia de dezvoltare  am  prins 10 mii de lei . Pentru strazi 

inca 5 mii de lei .”
D-l Enache Marius :” Si pentru stadion !”
D-na Savulescu Stela :” Sa nu ramanem restanti .  Daca lucrarea se termina  mai devreme , in

nouazeci de zile  se face plata .” 
D-l Enache Marius :” S-au modificat cantitatile la materiale ?”
D-l primar :” S-au actualizat in sistem  electronic anul trecut . Cand l-a copiat  , la lista de 

cantitati  a iesit  mai putin . A fost Horia , a discutat , a venit dirigintele de santier , a vazut si au 
ajuns la concluzia ca difera  cantitatea .”

2.



D-l Enache Marius :” Cu materialele la baietii acestia ce facem ? “ (Materiale cumparate 
pentru construirea casei lui Pavel Anica , distrusa intr-un incendiu  si pentru care Primaria a alocat 5 
mii de lei .)

D-l primar :” Am cumpareat patru paleti de  BCA  , un palete de  ciment , scanduri ,26 foi de 
tabla , fier beton , sarma . In afara de  ferestre si usi , s-a luat totul . Am vorbit cu sefii , sa incepem 
lucrarea .” 

D-na Ristea Ana :” Sa le facem o soba .” 
D-l viceprimar :” Le facem noi soba , doamna .” 
D-l Enache Marius :” Important este sa aduca balastru, sa turnam fundatia.” 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii cu privire la modificarea bugetului 

local . 
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus .
Proiectul de hotarare se aproba de catre toti consilierii prezenti .
Este de acord si delegatul satesc , votul sau fiind consultativ. 
Se trece la punctul  patru al ordinii de zi :” Diverse ” .
D-l Dobrin Stefan :” Apa pateaza . Am spalat eu masina si au ramas pete.”
D-l primar :”  Cu cat sunt mai multi consumatori  , cu atat apa se amelioreaza.Nu avem 

consumatori . Nu stiu ce ne-om face .”
D-na Savulescu Stela :” Acesta este si motivul pentru  care multi nu se branseza .” 
D-l viceprimar :” La Nicolesti a fost bazinul spart si a curs  doua saptamani , dar apa este la 

fel .  Trebuie sa mai facem  puturi.” 
D-na Savulescu Stela :” Alte studii , alti bani .” 
D-l primar :” Studiul a fost facut.”
D-l Enache Marius :” Sa-i dam drumul la apa  vreo doua saptamani , sa vedem daca  se 

repara .” 
D-l viceprimar :” Ziceam sa  ne legam  de vechile puturi de apa  , ale fostului CAP.”
D-l Draghici Florinel “ la Nicolesti  nu este distanta mare pana la putul  fostului CAP . Vreo 

150 de m . “ 
D-l viceprimar :” S-au bransat putini , pentru ca apa este sarata .De aceea oamenii nu se 

branseaza .” 
D-l primar :” Le golim astazi  si dupa ce le umplem , oamneii nu  consuma  si tot acolo 

ajungem .  Sa-i dam drumul pe coloana de la instalatia aceasta de urgenta , sa incercam .” 
Presedintele de sedintra intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt .
Sedinta  se declara inchisa.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal . 

Intocmit ,
   Secretar comuna  Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier Dobrin Stefan 
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