
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile martie,aprilie și mai 2018

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 762/07.03.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.761/07.03.2018 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. ;       

In temeiul 35 alin. 1,art. 45  alin.(1)  si art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol  unic .   Domnul consilier   …………………….  se alege  în funcţia de 
preşedinte  de şedinţă  al Consiliului Local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , pentru  lunile  
martie,aprilie si mai 2018. 

Presedintele de şedinţă  va conduce  şedinţele Consiliului local  şi va semna  
hotărârile adoptate de acesta .

                 Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului

comunei Miloșești

Consiliul local  al comunei Milosesti , judetul  Ialomita 

Avand in vedere :

       - prevederile art. 107 , alin (2) litera b din  Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici,republicata (r2) ,cu modificarile  si completarile ulterioare;

    - prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitarǎ a personalului bugetar.

       - prevederile art.36 alin.(3),litera ,,b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala,republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare; 

Examinand :

- expunerea de motive a domnului primar nr. 764 din 07.03.2018;

-     referatul secretarului comunei  nr.763 din 07.03.2018;

-  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 

comerţ , nr.         din                       ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  

culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.            din                 ;

          -    raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 

publice, nr.                din                   ;

In temeiul art.  36 alin. (2)  lit. b) , alin. (4)  lit. c)  si art.  45  alin. (2) ,lit. c) ,art. 115-(1), lit. b) din  

Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica  locala, republicata in anul 2007 , cu modificarile si 

completarile lterioare 
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H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I. Se aprobă organigrama și ştatul de funcţii ,conform anexelor 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.II La data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L nr.

17 din 27.04.2017.

                  Art.III.  Primarul  comunei Miloşeşti , secretarul comunei  şi  inspectorul Drăghici Geta   

vor aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri

               

               

                  
Iniţiator ,                                                                              Avizat,
Primar  Chiţoiu Nelu                                                          Secretar   

                                                                                           Nicula Silviu-Dragoș                
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 
privind  completarea Hotărârii Consiliului local nr. 37 din  08.09.2017 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei

Miloșești, judeţul Ialomiţa

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile art.  4 din Legea  nr.  213  / 1998  privind bunurile proprietate  publica

,cu modificarile si completarile  ulterioare ;
- prevederile HCL nr.37 din 08.09.2017 privind actualizarea  inventarului  bunurilor 

apartinand domeniului   privat  al comunei Milosesti , judetul Ialomita 

Examinand :
-    expunerea de motive a domnului primar , nr. 768 din 07.03.2018 ; 
- referatul viceprimarului  , nr.767 din 07.03.2018 ;

          -   raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – sociala , buget 
finante, administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si 
urbanism,agricultura , comert , nr.    ;

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

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecaia mediului  si turism , apararea ordinii si
linistii publice,  nr.  ; 

In temeiul  art. 36 – ( 2) , lit. c ) , art. 45 –(3, art. 115 –(1) lit.b) , art. 121 –(1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata  in anul 2007 , cu 
modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se  completează inventarul bunurilor  care apartin domeniului  privat  al 
comunei  Milosesti , judetul Ialomita , dupa cum urmeaza :

I. Drumuri de exploatare agricolă și canale de desecare  situate in 
extravilanul comunei Milosesti   

Nr. crt. Categoria
de folosință

Suprafata
- mp-

L(m) l(m) Mențiuni

1. De 1699 466,4 4 De 40/2
2. De 8386 2096,6 4 De 38
3. Hc 8067 524,1 10-20 Hc 41/1
4. De 2235 559,2 4 De 40/4
5. Hc 6956 580,1 12 Hc 41
6. De 1928 482,1 4 De 40/1/1
7. De 3785 946,1 4 De 40/1
8. De 1290 322,5 4 De 56/16
9. De 9567 2391,3 4 De 58
10. De 807 201,7 4 De 56/15
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11. De 2745 690,00 4 De 40/6
12. De 3898 976,9 4 De 56/13
13. De 4246 1061,8 4 De 46/4
14. De 4685 1171,5 4 De 57

           Art.3   Prezenta hotarare va fi adusa la  indeplinire de primarul localitatii si aparatul 
sau de specialitate  .

    
  

   Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 
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