
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

D I S P O Z I T I E

privind  convocarea  Consiliului    local  al comunei Milosesti  in  sedinta  de   indata 

Primarul comunei Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- necesitatea  organizarii  sedintei  Consiliului  local Milosesti ;

           In  temeiul art. 39, alin. (4) , art. 68 , alin. (1)  , art.  115 –(1) lit.a)  din  Legea  nr. 215/ 2001  
privind  administratia  publica  locala  , republicata in anul 2007,  cu modificarile si completarile 
ulterioare    

D I S P U N E:

Art.1 . Se  convoacă Consiliul  local al comunei Milosesti , judetul Ialomita , in sedinta de 
indata  in data  de  04 .09. 2014  , ora  9,00 ,la sediul acestuia , cu urmatorul proiect al ordinii  de zi : 

1. Revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/ 23.07.2014 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri de interes local, 
comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri necesare implementării acestuia.

2. Revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/ 23.07.2014 privind   cofinantarea 
obiectivului de investitii   „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, precum şi alte masuri 
necesare implementării acestuia.

4.  Cofinantarea obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri de interes local, comuna 
Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

5. Modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti 
nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei 
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare .

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 
6. Diverse .

Art.2.  Secretarul comunei Milosesti  va asigura  convocarea  consilierilor  si aducerea  la  
cunostintă publica a prevederilor  prezentei dispozitii . 
     

P R I M A R ,             Avizat pentru legalitate ,
Jr.Chiţoiu Nelu              Secretar  comună  Jipa  Eugenia 

Nr. 372 
Emisă la Miloşeşti 
Astazi  03.09.2014


