
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.73/ 09.01.2018

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului local Miloşeşti
din data de 09.01.2018

In data de 09.01.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.2  din  05.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.59/05.01.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Necula Viorel
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 20.12.2017.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adopta  urmatoarea hotarare a Consiliului local Miloşeşti

1. HCL nr. 1 din 09.01.2018 privind  utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 348/ 30.01.2018

MINUTA
sedintei ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 30.01.2018

In data de 30.01.2018 a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.3  din  23.01.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.254/23.01.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

  10.Domnul Popa Ion
11.Domnul Popescu Valentin Nicolae

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 09.01.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat 
preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita pentru anul scolar
2018/2019

2. Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de interes local pe anul 2018, pentru 
repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte 
de munca din familia  beneficiara de ajutor social

3. Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Miloșești începând cu data de 01.01.2018



4. Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire 
directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
    5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adoptă  următoarele hotărâri ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 2  din 30.01.2018  privind  Aprobarea  organizarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti , 
judetul Ialomita pentru anul scolar 2018/2019

2. HCL nr.3  din 30.01.2018  privind  Aprobarea planului de actiuni sau  
lucrari de interes local pe anul 2018, pentru  repartizarea orelor de munca 
prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia  
beneficiara de ajutor social

3. HCL nr.4  din 30.01.2018  privind  Stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Miloșești începând cu data de 01.01.2018

4. HCL nr.5  din 30.01.2018  pentru  Modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- 
CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL 

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 589/ 21.02.2018

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 20.02.2018

În data de 20.02.2018 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,județul Ialomița,convocată prin Dispoziția Primarului nr.82 din 13.02.2018. 
Consilierii  locali au fost invitați la ședintă prin adresa nr.505/13.02.2018.

La şedinţă  participă următorii consilieri în funcție :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Dogaru Vasile
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Necula Viorel
             7.  Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Vlase Gheorghe

  9. Domnul Popa Ion
10.Domnul Popescu Valentin Nicolae

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Cipu Virgil

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2017,ianuarie si februarie 2018,este 
domnul consilier Dogaru Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 30.01.2018.

Procesul verbal se aprobă de către toţi consilierii prezenţi  la ședinta ordinară.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Aprobarea bugetului local al comunei Miloșești pentru anul 2018

2. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Miloșești , pe sursa A , 
existent la data de 31.12.2017

3. Utilizarea excedentului bugetului local al comunei Milosesti , pe sursa 
E,existent la data de 31.12.2017



4. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc 
parcul auto al U.A.T. Miloșești

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
  

  5. Diverse.
          

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adoptă  următoarele hotărâri ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 6  din 20.02.2018  privind  aprobarea bugetului local al comunei 
Miloșești pentru anul 2018

2. HCL nr.7 din 20.02.2018  privind  utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Miloșești , pe sursa A , existent la data de 31.12.2017

3. HCL nr.8  din 20.02.2018  privind  utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Milosesti , pe sursa E,existent la data de 31.12.2017

4. HCL nr.9  din 20.02.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburanți 
pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 1001/ 22.03.2018

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului local Miloşeşti
din data de 22.03.2018

In data de 22.03.2018 a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.103  din  14.03.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.838/14.03.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Dogaru Vasile
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Mîngîţă Vasile
             6. Domnul Necula Viorel
             7. Doamna Săvulescu Stela

  8. Domnul Popa Ion
9 .Domnul Popescu Valentin Nicolae

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Cipu Virgil
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești
- Prușu Vasile - cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie,aprilie si mai 2018,este domnul consilier 
Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 20.02.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile martie,aprilie și mai 2018

2. Aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Miloșești



3. Completarea Hotărârii Consiliului local nr. 37 din  08.09.2017 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miloșești, 
judeţul Ialomiţa 

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .
  

 4. Diverse.
          

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adoptă  următoarele hotărâri ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 10  din 22.03.2018  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  
pentru lunile martie,aprilie și mai 2018

2. HCL nr.11 din 22.03.2018  privind  aprobarea  organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești

3. HCL nr.12  din 22.03.2018  privind  completarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 37 din  08.09.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Miloșești, judeţul Ialomiţa 

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.1189/ 03.04.2018

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului local Miloşeşti
din data de 03.04.2018

In data de 03.04.2018 a avut loc  sedinta de indata a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.108  din  30.03.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1135/30.03.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Muşat Mandache
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Săvulescu Stela
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Mîngîță Vasile
 D-nul Vlase Gheorghe

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018,este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 22.03.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Completarea  Strategiei de dezvoltare a comunei Milosesti – CAPITOLUL 5 – 
Domeniul 5.2 _ Infrastructura   

2. Implementarea proiectului „ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE 
IN COMUNA MILOSESTI JUDETUL IALOMITA ”

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adopta  urmatoarele hotarari ale Consiliului local Miloşeşti

1. HCL nr. 13  din 03.04.2018  privind  completarea  Strategiei de dezvoltare a 
comunei Milosesti – CAPITOLUL 5 – Domeniul 5.2 _ Infrastructura   

2. HCL nr. 14  din 03.04.2018  privind  implementarea proiectului „ACHIZITIE 
DE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE IN COMUNA MILOSESTI JUDETUL 
IALOMITA ”

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.1442/24.04.2018

MINUTA
sedintei de indata a Consiliului local Miloşeşti

din data de 24.04.2018

In data de 24.04.2018 a avut loc  ședința de îndată a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.120  din  23.04.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1419/23.04.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Mangiurea Titi
             4. Domnul Mîngîță Vasile
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             7. Doamna Vlase Gheorghe
             8. Domnul Popa Ion
         9. D-nul Dogaru Vasile

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Mușat Mandache
 D-nul Săvulescu Stela

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018,este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 03.04.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  
 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Aprobarea achizitiei de dotarii cu echipamente si mobilier specific didactic si de 
laborator  si alte categorii de echipamente si dotari independente   pentru obiectivul 
de investitii :Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente  
și dotări independente  – Cabinet Medical , Comuna Miloșești , Județul 
Ialomița

2. Aprobarea implementarii prin programul PNDL  a obiectivului de investitii :  
Reabilitare, modernizare  și dotare cu echipamente și mobilier specific didactic – 
Grădiniță , Comuna Miloșești, Județul Ialomița

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .



Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adoptă  următoarele hotărâri ale Consiliului local Miloşeşti

1. HCL nr. 15  din 24.04.2018  privind  aprobarea achizitiei de dotarii cu echipamente 
si mobilier specific didactic si de laborator  si alte categorii de echipamente si dotari 
independente   pentru obiectivul de investitii :Dotare cu echipamente medicale și 
alte categorii de echipamente  și dotări independente  – Cabinet Medical , 
Comuna Miloșești , Județul Ialomița

2. HCL nr. 16  din 24.04.2018  privind  aprobarea implementarii prin programul PNDL  
a obiectivului de investitii :  Reabilitare, modernizare  și dotare cu echipamente și
mobilier specific didactic – Grădiniță , Comuna Miloșești, Județul Ialomița

 

  Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 1866/ 29.05.2018

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 29.05.2018

In data de  29.05.2018  a avut loc  ședința ordinară a Consiliului local al comunei
Milosesti,judetul  Ialomita,convocata  prin  Dispozitia  Primarului  nr.139  din  22.05.2018.
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.1772/22.05.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

  10.Domnul Popa Ion
 11. Domnul Popescu Valentin Nicolae

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- administratorul SC APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL-Bostina Alexandru 

Claudiu
- Prușu Vasile – cetățean al comunei Miloșești
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești
- Cilibeanu Gheorghe – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  martie , aprilie si mai 2018,este domnul 
consilier Aldea Gigi.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 24.04.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      
1. Aprobarea contului de executie al bugetului  local  si activitatilor  

autofinantate  pentru anul 2017
2. Aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe cele două secţiuni ( sectiunea 

de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  bugetului activitatilor 
autofinantate, pe  trimestrul I al anului 2018

3. Rectificarea bugetului local pe anul 2018



4. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce 
deservesc parcul auto al Primăriei comunei Miloșești

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adopta  urmatoarele hotarari ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 17  din 29.05.2018 privind  aprobarea contului de executie al bugetului 
local  si  activitatilor  autofinantate  pentru anul 2017

2. HCL nr. 18  din 29.05.2018 privind aprobarea  execuţiei  bugetelor întocmite pe 
cele două secţiuni ( sectiunea de dezvoltare şi sectiunea de funcţionare ) si a  
bugetului activitatilor autofinantate, pe  trimestrul I al anului 2018

3. HCL nr. 19  din 29.05.2018 privind  rectificarea bugetului local al comunei 
Milosesti , judetul Ialomita pe anul 2018

4. HCL nr. 20 din 29.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de 
carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Miloșești

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 2109/ 21.06.2018

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului local Miloşeşti

din data de 21.06.2018

In data de 21.06.2018 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.164 din 15.06.2018. 
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.2061/15.06.2018.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    
  1.  Domnul Aldea Gigi

             2. Domnul Cipu Virgil
             3. Domnul Dogaru Vasile
             4. Domnul Mangiurea Titi
             5. Domnul Muşat Mandache
             6. Domnul Mîngîţă Vasile
             7. Domnul Necula Viorel
             8. Doamna Săvulescu Stela
             9. Domnul Vlase Gheorghe

 10.Domnul Popa Ion
 11.Domnul Popescu Valentin Nicolae

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .
- Chițoiu Ion – cetățean al comunei Miloșești

Presedinte  de sedinta pentru lunile  iunie,iulie si august 2018,este domnul consilier 
Popescu Valentin Nicolae.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Miloşeşti, din
data de 29.05.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta ordinara.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile iunie ,iulie și august 2018

2. Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin 
atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL

3. Rectificarea bugetului local pe anul 2018

4. Aprobarea concesionării unor terenuri, proprietate privată a comunei 
Miloșești, în vederea realizării unui spatiu de depozitare mașini și utilaje 
agricole și a unui saivan de animale



Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

            5. Diverse.

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .

Se adopta  urmatoarele hotarari ale  Consiliului local Miloşeşti :

1. HCL nr. 21  din 21.06.2018 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru 
lunile iunie ,iulie și august 2018

2. HCL nr. 22  din 21.06.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  
MILOȘEȘTI SRL

3. HCL nr. 23  din 21.06.2018 privind  rectificarea bugetului local al comunei 
Milosesti , judetul Ialomita pe anul 2018

4. HCL nr. 24 din 21.06.2018 privind aprobarea concesionării unor terenuri, 
proprietate privată a comunei Miloșești, în vederea realizării unui spatiu de 
depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale

   Secretar ,
Nicula Silviu-Dragoș


