
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile iunie,iulie si august  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. 2048/15.06.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.2047/15.06.2018 ;
-     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  
iunie,iulie si august  2018. 

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

                 Initiator ,
Primar Chițoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragoș 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 

pentru  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

Consiliul Local al Comunei Milosesti, judeţul Ialomiţa

 Având în vedere: 

- prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările 
şi completările ulterioare,

- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, 
alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare,

Examinand :

- expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti  nr. 2050 din 15.06.2018 
- referatul  secretarului nr.2049 din 15.06.2018  
- hotararea Consiliului local nr. 31 din 30.10.2013 prin care se aproba infiintarea 

Serviciului de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Milosesti si regulamentul de 
organizare si functionare a acestuia 

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

- hotărârea Consiliului local nr.5 din 30.01.2018 privind 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

-     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.       

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14, 
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 – Hotararea  Consiliului local  Milosesti  nr. 5 din 30.01.2018 privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. 
APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL  se modifică după cum urmează :

1 . Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“ Art.1. Se aprobă  Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de 

alimentare cu apă din Comuna Miloșești,în formă revizuită ,prevăzut în Anexa 1 la prezenta
hotărâre”

Art.2. Celelalte prevederi ale hotararii  raman neschimbate . 

Art.3 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate .

                 Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT DE  HOTARARE  

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
           - prevederile Legii nr.2/2018,legea bugetului de stat pe anul 2018;

-  Art.49 alin.(5) lit.b)din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind aprobarea 
bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
           -  referatul   inspectorului  contabil  nr. 2051/ 15.06.2018 ;

- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 2052/15.06.2018 ;
            - Contractul nr.3508/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare ,inclusiv a spatiilor 
afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural
si centre medicale de permanenta;
            - Contractul nr.3509/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a 
apelor uzate;
           - Contractul nr.3605/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor  de invatamant 
preuniversitar,respectiv crese,gradinite,scoli generale,licee,colegii nationale,precum si alte 
unitati de invatamant preuniversitar,infintate potrivit legii;

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 
finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  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  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:      
 

Art.1.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 
6/ 20.02.2018, cu modificările si completările ulterioare, se rectifică dupa cum urmeaza:  
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            LA PARTEA DE VENITURI :
Se suplimenteaza :
-capitolul 42 02 65 (Finantarea Programului national de dezvoltare locala), 

cu suma de 17.520.500 lei ;
 

LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se suplimenteaza :

  -capitolul 65 02 03 01 (invatamant prescolar) titlul 70(cheltuieli de capital),cu
suma de 2.104.500 lei;

  -capitolul 66 02 08 00 (servicii de sanitate publica) titlul 70(cheltuieli de 
capital),cu suma de 111.500 lei;

-capitolul 74 02 05 00 ( salubritate) ) titlul 70(cheltuieli de capital),cu suma de 
15.304.500 lei;

 Dupa modificare bugetul local va avea la partea de  venituri suma de 
20.727.500 lei si la cheltuieli in suma de 21.116.500 lei, cu un deficit de 389.000  
lei,la sectiunea de dezvoltare , care se  acopera din excedentul anului 2017.
             Sectiunea de functionare, la venituri in suma de 2.602.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.602.000  lei.
              Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 18.125.500 lei si la 
cheltuieli in suma de 18.514.500  lei, cu un deficit de 389.000  lei , care se  acopera 
din excedentul anului 2017 , conform anexei 1 .
             
              Se modifica Lista de investitii ,conform  anexei 2.

  Art.2 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri.                                                  

               

Initiator  ,
     Primar Chitoiu Nelu    

               Avizat,
               Secretar,
   Nicula Silviu-Dragoș 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
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

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art.13–23 din Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr.2054/15.06.2018 ;
-    referatul  viceprimarului comunei , nr.2053/15.06.2018 ;
- cererea nr.7 din 19.09.2017 privind constituirea dreptului de concesiune depusă
de d-l Necula Viorel;
- cererea nr.2 din 22.04.2017 privind constituirea dreptului de concesiune depusă
de d-l Sturzoiu Gheorghe;
-   extras de informare nr.21483/26.04.2018

-  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.;       

      În temeiul prevederilor art.36, alin.( 5 ), lit b), art. 45, alin. ( 3 ), art. 115, alin.
( 1 ), lit. b) şi art. 123, alin. ( 1 ) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  Se  aprobă  Studiul  de  oportunitate  privind  concesionarea  unor  terenuri,
proprietate privata a comunei Miloșești, conform anexei nr. 1.

Art.2 ( 1 ) Se aprobă concesionarea, prin procedura de licitaţie publică, a terenurilor,
proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei, având elementele
de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

( 2 ) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel
putin 2 oferte valabile,  procedura se anulează şi se va organiza o nouă licitaţie.

(  3  ) Se  va  proceda  la  repetarea  procedurii  de  licitaţie  pana  la  concesionarea
terenurilor ce fac obiectul prezentei hotarari.

Art.3  Se aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de concesiune, avand ca
obiect  unele  terenuri,  proprietate  privata  a  comunei  Miloșești,  situate  in  intravilanul
comunei,  prevăzută în anexa nr.3.

Art.4 ( 1 ) Terenurile, proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul 
comunei se concesioneaza pentru realizarea de spații de depozitare mașini și utilaje 
agricole și adăposturi de animale.
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( 2 )  Durata concesiunii este de 49 ani,  cu posibilitatea prelungirii acesteia
pentru  o  perioada  egala  cu  cel  mult  jumatate  din  durata  sa  initiala,  la  cererea
concesionarului aprobata de concedent si incheierea unui act aditional.

( 3 ) Concesionarul are obligatia de a incepe executia constructiei in termen
de 12 luni de la data primirii terenului.

Art.5  Se aprobă preţul  de pornire a licitaţiei  determinat potrivit  documentaţiei  de
atribuire a contractului de concesiune, prevăzut în caietul de sarcini, capitolul  ,,Redevenţa
minimă şi modul de calcul a acesteia”, ca fiind de 0,22 lei / mp / an.

Art.6  Redevenţa datorată de concesionari se indexează la 1 ianuarie al fiecărui an
cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent şi
se plăteşte anual, până la data de 31 decembrie.

Art.7 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor,
proprietate  privata  a  comunei  Miloșești,situate  in  intravilanul  comunei, în  următoarea
componenţă: 

Preşedinte: - Mangiurea Titi, viceprimarul comunei Miloșești;
Membrii:     
- Nicula Silviu Dragoș, secretar comună;
- Vizireanu Laura, referent;
- Staicu Olimpiu, inspector;
- Stoicescu Elena Viorica, inspector;
 Membrii de rezervă: 
- Copăceanu Viorica, inspector;
- Ciobotaru Stela, inspector;

Art.8 Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor 
interesate şi publicată  prin grija secretarului comunei Miloșești.

                 Initiator ,
Primar Chițoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragoș 
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