
R O M A N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
   

D I S P O Z I Ţ I E

privind  convocarea  Consiliului    local  al comunei Miloşeşti  în  sedinţă  ordinară 

Primarul comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- necesitatea  organizării  şedinţei  Consiliului  local Miloşeşti ;

           În  temeiul art. 39, alin. (l) , art. 68 , alin. (1)  , art.  115 –(1) lit.a)  din  Legea  nr. 215/ 2001  
privind  administraţia  publică  locală  , republicată ,  cu modificările si completările ulterioare    

D I S P U N E:

Art.1 . Se  convoacă Consiliul  local al comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , în şedinţă 
ordinară  în data  de  29.01. 2014  , ora 9 , 00  , la sediul acestuia , cu următorul proiect al ordinii  de 
zi : 

1. Proiectul de hotarare nr. 6/20.01.2014   privind   alegerea presedintelui de sedinta  pentru 
lunile  ianuarie , februarie si martie  2014 .

2. Proiectul de hotarare nr. 1/ 17.01.2014   privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  luna  decembrie  2013  , 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. Proiectul de hotarare nr. 5/17.01.2014   privind   aprobarea Planului de actiuni si lucrari de
interes local pe anul 2014, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre 
persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor social.

4. Proiectul de hotarare nr. 4/17.01.2014  privind  propunerea  evaluarii  performantelor 
profesionale  individuale ale  secretarului comunei  Milosesti , judetul Ialomita . 

5. Proiectul de hotarare nr. 2/17.01.2014  privind   vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata  a comunei Milosesti  , in suprafata de  696  m.p. , situat in 
satul Milosesti , in T 11 , Pc. 638 , nr. cadastral / nr. topografic 20258, CF 20258 , categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale GEO  CAT  COM SRL – SLOBOZIA , proprietara 
constructiilor edificate pe acest teren , care are ca reprezentant  pe domnul Savulescu George .

6. Proiectul de hotarare nr. 3/17.01.2014   privind vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de  15 400  m.p. ,  situat 
in satul Nicolesti , in T 22, Pc 108/1 , nr. cadastral / nr. topografic 20277 ,  CF  20277, categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale  PRUTUL S.A.-  GALATI ,
  proprietara   constructiilor edificate pe acest teren.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu 

7. Diverse .   
Art.2.  Secretarul comunei Miloşeşti  va asigura  convocarea  consilierilor  şi aducerea  la  

cunostinţă publică a prevederilor  prezentei dispoziţii . 
     

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

Nr. 61
Emisă la Miloşeşti 
Astazi  23.01.2014


