
 ROMANIA
  JUDETUL IALOMITA
  CONSILIUL LOCAL COMUNA MILOSESTI 

H O T A R A R E
privind aprobarea Statutului comunei MILOSESTI ,

judetul Ialomita
       Consiliul Local al comunei MILOSESTI ,judetul Ialomita,
       Avand in vedere:

- prevederile O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii 
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile Legii 96/2003 pentru aprobarea O.G.53/2002 privind 
Statutul-cadrul al unitatii administrativ-teritoriale;

- prevederile Legii nr.82/1991  a contabilitatii, republicata  in anul 
2008 ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand :
-expunerea de motive nr. 1216/16.06.2011 a primarului comunei 

MILOSESTI,judetul Ialomita;
- referatul secretarului comunei, nr 1265/23.06.2011 ;
- raportul comisiei pentru programme de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante , administrarea domeniului public si privat,amenajarea 
teritoriului si urbanism,agricultura,comert, nr.1367/05.07.2011 ;

-  raportul comisiei pentru invatamant,sanatate si familie, activitati 
social-culturale,culte, munca si protectie sociala ,protectie copii,tineret si 
sport, nr.1378/06.07.2011 ;

-  raportul comisiei juridice,pentru protectia mediului si 
turism,apararea ordinii si linistii publice, nr.1382/06.07.2011 ;
    În temeiul prevederilor art.36.alin.(2) lit.a) , art. 36,alin.3 lit.a, 
art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare,

                              H O T A R A S T E :
    Art.1. Se aproba Statutul comunei MILOSESTI , judetul Ialomita, potrivit 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
    Art.2. Prezenta hotarâre se va aduce la cunostinta publica si primarului 
comunei prin grija secretarului comunei MILOSESTI.
    Art.3. Cu data adoptarii prezentei hotarari , Hotararea Consiliului local 
Milosesti nr. 21/30.07.1992 privind  aprobarea  Statutului comunei Milosesti , 
isi inceteaza aplicabilitatea .

           PRESEDINTE DE SEDINTA ,
    Consilier local Ristea Ana 

                                         CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR COMUNA  Jipa Eugenia 

Nr.23
Adoptata la Milosesti 
Astazi 25.07.2011
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    ANEXA La HCL nr. 23 din 25.07.2011

                              STATUTUL
             COMUNEI MILOSESTI , JUDETUL IALOMITA

    Comuna MILOSESTI, unitate administrativ teritoriala cu personalitate 
juridica si autonomie deplina în administrarea intereselor locale si 
exercitarea  autoritatii în teritoriul administrativ prevazut de lege, îsi 
stabileste urmatorul statut:

    Art.1. Comuna MILOSESTI este persoana juridica de drept public ,are 
patrimoniu propriu  si capacitate juridica deplina . 

Comuna Milosesti este unitatea administrativ teritoriala componenta a 
judetului Ialomita, asezata in partea  centrala si de nord  a judetului, la 44 
grade si 40 minute latitudine nordica  si 27 grade si 15 minute latitudine 
estica , in partea  de nord-est a Campiei Romane , in subunitatea Baraganul 
Central ,in « inima  Baraganului » asa cum denumesc locuitorii acesta zona ,la 
o distanta de 27 km de resedinta de judet,municipiul Slobozia .

Comuna  cuprinde  trei localitati componente si anume : 
- Sat Milosesti- resedinta de comuna, amplasat la 2km sud de DN 2C 

Slobozia - Buzau , pe drumul judetean DJ 102H, sat de forma 
neregulata , la circa 8 km  de comuna Grivita si 13 km de comuna 
Reviga .

-    Sat Nicolesti, de forma neregulata ,amplasat  pe DN 2C  la 4 km de 
resedinta de comuna si la 4 km de satul Tovarasia .

- Sat Tovarasia , de forma rectangulara, situat  pe DN 2C  la 8 km de 
satul Milosesti.

In partea de Nord – Est a  localitatii Milosesti ,la o distanta de 3km 
se afla paraul Lata Sarata .

In satul resedinta de comuna isi au sediul : Primaria comunei Milosesti, 
Consiliul local Milosesti , Grupul Scolar Milosesti , Postul de politie .

Se invecineaza cu urmatoarele unitati administrativ – teritoriale :
  Nord  comuna Ciocile , judetul Braila ,
  Est  comuna Grivita , judetul Ialomita 
  Vest  comuna Padina  , judetul Buzau ,
  Sud comuna Gheorghe Doja , judetul Ialomita ,
  Sud-Vest comuna Reviga , judetul Ialomita .
Relatiile comunei cu teritoriul  inconjurator , pe caile  rutiere , sunt 

asigurate de catre :
- DN 2C  spre Slobozia  si Buzau , cu doua benzi de circulatie ;
- DJ 102H, spre Reviga – Garbovi – Urziceni , cu doua benzi de 

circulatie .
- DJ 51 , spre Gheorgeh Doja ,drum de piatra .

Cele trei axe  rutiere majore  asigura penetratiile  in localitatile 
invecinate  pentru toate categoriile de trafic.
    Art.2. Comuna Milosesti  are o suprafata totala de 5180 ha,din care arabil 
4347 ha, pasune 381 ha, vii 97 ha ,133 ha drumuri,219 ha curti constructii, 3 
ha neproductiv . 
    Art.3.Autoritatile administratiei publice locale isi exercita atributiile 
in limitele teritoriale ale comunei, asupra intregii colectivitati, indiferent 
de apartenenta politica,etnica, religioasa.
    Art.4.Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza 
autonomia locala in comuna sunt : Consiliul local - ca autoritate 
administrativa deliberativa, primarul - ca autoritate administrativa executiva.
Acestea isi desfasoara activitatea in sediul propriu aflat in centrul satului 
de resedinta al comunei Milosesti, Str.Principala ,nr.59 .     
    Art.5. Primarul, viceprimarul si secretarul comunei, împreuna cu aparatul 
propriu de specialitate al primarului, constituie o structura functionala cu 
activitate permanenta,denumita primarie.
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    Art.6. În toate institutiile si serviciile publice aflate în subordinea 
autoritatilor administratiei publice locale, în raporturile cu cetatenii, este 
asigurata folosirea limbii romane.
    Art.7. Primarul, în îndeplinirea atributiilor sale prevazute de Legea 
administratiei publice locale, nr.215/2001,  republicata in anul 2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare , conduce compartimentele functionale 
din cadrul apartului de specialitate , precum si serviciile publice locale, 
reprezinta comuna în calitatea sa de persoana juridica, exercita functia de 
ordonator principal de credite.
    Art.8. Comuna Milosesti face parte din categoria a III- a de comune , 
conform prevederilor Ordinului  Ministrului Internelor si Reformei 
Administrative nr. 651 / 13.11.2008 privind  trecerea  unor comune  din judetul 
Ialomita in alta categorie  de comune, având dreptul , în prezent, la 11 
consilieri.  
   Componenta politica a Consiliului Local , se prezinta astfel :

Partidul Democrat Liberal – 2 consilieri  ,
Partidul Social Democrat  - 2 consilieri,
Partidul National Liberal – 2 consilieri ,
Partidul Noua generatie – Crestin Democrata -1 consilier ,
Partidul Alianta Socialista – 1 consilier ,
Partidul Romania Mare – 1 consilier ,
Partidul National  Crestin Democrat – 1 consilier ,
Partidul  Initiativa Nationala -  1 consilier .
Consiliul local al comunei Milosesti a fost declarat ca  legal constituit 

prin Hotararea sa nr. 3/20.06.2008 .
    Art.9. Comuna Milosesti este atestata documentar la data de 28 decembrie 
1878 .

«  Oierii transilvaneni  si ’’ delenii’’ dinspre  vaile Calnaului , 
Buzaului si Teleajanului  s-au asezat la incrucisarea drumului negustorilor 
dinspre Buzau si Smirna – Reviga , iar locul se numea  ’’La Rascruce ’’. Apoi 
in jurul ’’Pastramei ’’( catun cu bordeie , de la mijlocul  veacului al XIX –
lea) oamenii  vor intemeia comuna Milosesti .Asezare care, la inceputul 
perioadei interbelice , se contura ca o trama aproape  regulata , cu oameni 
numiti ’’cojeni ’’ si ’’munteni ’’, plugari si crescatori de animale . 

Casele se vor construi din ’’gard ’’ si paianta , cu ’’odaie mica ’’, 
tinda,’’odaie mare ’’, cu polati cu temeiuri de foc , cu intrarea zilnica 
dinspre  crivat si prispa spre austru. Vor imbatrani si , dupa ultimul razboi , 
saracia ii va obliga pe tarani sa-si faca  in loc  case ’’ patrate ’’.

Gospodarii  cu batatura , obor  de animale , gradina cu flori si 
pomi,cuptoare din  tule si caramizi arse , lutuite , pentru painea  cea de 
toare zilele , fantani la ulita . »   Extras din  volumul ’’MILOSESTI –File de 
monografie ’’– Editura ’’POD PESTE SUFLETE ’’Slobozia  ,2001 . 

Denumirea comunei vine de la eroul national al sarbilor Milos Obrenovici, 
care ,printre alte mosii ale sale , detinea si mosia  ce avea in componenta sa 
satul Pastrama , ce se gasea in partea de sud-vest  a localitatii Milosesti de 
astazi . Apoi asezarea s-a numit Calnaieni iar la 28  decembrie 1878 este 
atestata documentar comuna Milosesti , satul Calnaieni schimbandu-si denumirea 
dupa vechiul proprietar , Milos Obrenovici , pe mosia caruia s-au asezat 
taranii . 

Asa s-au nascut oamenii acestor meleaguri ,frumosi,harnici,rabdatori , 
care , de multe ori au impresionat prin dramele si povestile lor de iubire .
    Art.10. Se stabileste ca sarbatoare a comunei , denumita « Ziua  comunei 
Milosesti « , prima duminica din luna octombrie a fiecarui an .    
    Art.11. Populatia comunei Milosesti este de 2979 si 1230 gospodarii, 
astfel :

-Satul Milosesti  - 1965 locuitori +  710 gospodarii
-Satul Nicolesti  -  502 locuitori +  251 gospodarii 
-Satul  Tovarasia -  512 locuitori +  269 gospodarii 

Componenta etnica este 100% romani.
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Din punct de vedere confesional, 99,9% din locuitori sunt de religie 
ortodoxa ceilalti fiind de religie adventisti de ziua 7.
    Art.12. Pe raza comunei Milosesti isi desfasoara activitatea urmatoarele 
unitati de invatamant, cultura, sanatate, economice si de servicii:

Invatamantul este structurat astfel :
- Prescolar : doua gradinite  -Milosesti (60 copii inscrisi,3 educatoare, 

4 sali de clasa ) Nicolesti ( 20 copii inscrisi , o educatoare , o sala de 
clasa ,

 - primar si gimnazial : Grupul Scolar Milosesti cu invatamantul primar 
care cuprinde 6 clase ,91 elevi inscrisi , 6 invatatori  si invatamantul 
gimnazial   cu 5  clase ,cu 85 elevi , 16 profesori, 8 Sali de clasa  , 2 
laboratoare , 1 atelier , fara sala gimnastica.       

În toate unitatile de învatamânt este asigurata predarea limbii romane .
Unitati de cultura:
- Caminul cultural  Milosesti .
- Biblioteca publica "  NEDELCU  LIXEANU ".
Unitati de cult -
Cultele sunt reprezentate de cate o biserica  amplasata  in fiecare 

localite :
- Biserica " Nasterea  Maicii Domnului " Milosesti,cu Hramul Sfintei 

Maria .
- Biserica  "  Constantin si Elena " Nicolesti, cu Hramul Sfintilor 

Constantin si Elena .
- Biserica  " Sfantul Gheorghe "  Tovarasia , cu Hramul Sfantul Gheorghe.
Unitati pentru ocrotirea sanatatii:
- 2 Cabinete individuale de Medicina  Familie . Unul  functioneza in 

Dispensarul medical din comuna ,proprietate publica a comunei Milosesti , 
deservit de un medic si 3 asistente medicale  si unul  functioneaza  intr-un 
apartament al Blocului cu opt apartamente din comuna Milosesti , proprietate 
publica ,deservit de un medic si o asistenta medicala .

Unitati sanitar – veterinare :
 - Dispensar sanitar – veterinar  deservit de un medic  veterinar si un 

asistent veterinar .
Unitati de deservire a populatiei:
- Oficiul Postal Milosesti ;
- Unitati economice de comert.

      Activitatea economica  se desfasoara  in circa  opt unitati comerciale , 
majoritatea cu profil mixt, unele din fosta retea  a UJECOOP –ului,de regula 
in cladiri proprii  sau inchiriate, dispuse in principal in zona centrala , dar 
si dispersate  pe traseul strazii Principale , insumand aproximativ 450 mp din 
care 370 mp comert alimentar , restul  comert nealimentar , spatii deservite de 
20 persoane. 

Comuna Milosesti este conectata la reteaua de telefonie digitala, in 
prezent fiind instalate un numar de peste 399 posturi telefonice la institutii 
si cetateni.

De asemenea în comuna functioneaza un numar de trei  operatori de 
telefonie mobila si un operator de televiziune prin cablu.

Profilul de baza al comunei este cel agricol, în sector privat, cu 
dezvoltare mai accentuata în sectorul cultura vegetala si cresterea animalelor, 
dar si industrial  prin valorificarea resurselor locale .

Din punct de vedere  al suprafetelor cultivate  se constata  o 
descrestere  a celor  cultivate cu  sfecla de zahar , secara  si o crestere a 
celor cultivate cu  porumb si floarea soarelui .

Suprafetele  cultivate cu cartofi s-au diminuat  constant , iar cele  cu 
legume  sunt in general mici si oscileaza de la an la an ,rezumandu-se in 
principal la asigurarea  consumului locuitorilor .Productia de fructe  este 
nesemnificativa , iar productia de floarea soarelui si porumb a crescut 
nesemnificativ avand in vedere  distrugerea  lucrariilor  de  imbunatatiri 
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funciare in perioada 1990-2000.  In consecinta , astazi ,nicio suprafata de 
teren nu este  irigata .

Productia agricola este  realizata de sase unitati agricole mari care 
cultiva  o suprafata de  circa 3400 ha , restul suprafetelor arabile sunt 
lucrate de producatorii individuali sau asociatii familiale mici . 

Evolutia  septelului este descendenta la cele  patru componente : 
bovine,ovine,parcine, pasari.Cabalinele s-au inmultit ca numar , cresterea 
fiind determinata de folosirea lor  la muncile  agricole si in transport. 

Productia animala este destinata  in principal consumului propriu si nu 
stimuleaza initiative de tip industrial pe plan local .
   Art.13. Patrimoniul public al comunei Milosesti , gestionat si 
administrat de Consiliul local cuprinde mai multe bunuri mobile si imobile , 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1353/2001( anexa nr.39) privind  atestarea 
domeniului  public al judetului Ialomita , precum si al municipiilor , oraselor 
si comunelor din judetul Ialomita , reactualizat prin Hotararea Consiliului 
local Milosesti nr. 52/21.12.2009 .

Art.14. Consiliul local al comunei Milosesti  poate acorda, în semn de 
suprema cinstire,titlul de « Cetatean de onoare al comunei ».

Art.15. Titlul de « Cetatean de onoare » al comunei Milosesti poate fi 
acordat unei persoane fizice romane sau straine cu merite deosebite în viata 
politica, stiintifica,economica, sociala, culturala, religioasa, sportiva, sau 
altor persoane importante.

Art.16. Nu poate fi acordat titlul de « Cetatean de onoare » persoanelor 
care au suferit condamnari civile sau penale.

Art.17. In cazul în care, ulterior acordarii titlului de « Cetatean de 
onoare » persoana respectiva este condamnat civil sau penal, precum si în 
situatia în care se descopera ca a suferit anterior o asemenea condamnare, 
necunoscuta la data acordarii titlului de catre Consiliul local, se va proceda 
la retragerea titlului de « Cetatean de onoare », utilizandu-se aceiasi 
procedura.

Art.18. Cetatenii comunei Milosesti au dreptul de a participa la viata 
civica, la exercitarea drepturilor si asigurarea libertatilor fundamentale, de 
a participa la viata politica,economica, sociala, culturala, sportiva locala, 
la relatiile sociale si raporturile juridice in deplinatatea lor in conditiile 
legii.

Art.19. Cetatenii comunei pot fi consultati prin referendum, organizat in 
conditiile legii, cu privire la problemele de interes deosebit în unitatea 
administrativ teritoriala. Stabilirea datei, scopul referendumului, modalitatea 
de organizare si cheltuielile se aproba prin hotarare de Consiliu local.

Art.20. Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre 
primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din randul consilierilor in 
functie.Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta 
publica a scopului,datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii 
reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului, 
care le va supune dezbaterii Consiliului local in prima sedinta, in vederea 
stabilirii modalitatilor concrete de realizare si finantare, daca este cazul. 
Hotarârea adoptata de Consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului.

Art.21. Bunurile din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale 
aflate in proprietate publica sau proprietate privata pot fi date in 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate 
ori inchiriate, in conditiile legii sau pot fi atribuite in folosinta 5ratuit 
ape termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara 
activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
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Bunurile din domeniul privat pot fi vandute numai cu scopul realizarii unor 
beneficii si numai pe baza aprobarii Consiliului local prin hotarare.
Concesionarea, inchirierea sau vanzarea se fac prin licitatie publica potrivit 
legislatiei in vigoare.

Art.22. Consiliul Local al comunei Milosesti hotaraste cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii 
nonguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si 
realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 
public local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat cu unitati 
administrativ teritoriale similare din alte tari.

Art.23. Consiliul local al comunei Milosesti atribuie sau schimba, în 
conditiile legii,denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public 
local.

Art.24.În scopul promovarii unor interese commune,Consiliul Local are 
dreptul sa hotarasca stabilirea unor legaturi de cooperare, colaborare,asociere 
si înfratire cu unitati sau asociatii similare din strainatate. Aceste acorduri 
se pot încheia respectându-se legislatia în vigoare.

Art.25. Modificarea sau completarea prezentului statut se poate face doar 
prin hotarare a Consiliului Local al comunei Milosesti 
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