
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE   HOTARARE

privind  aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat
preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita pentru 

anul scolar 2018/2019
 
     Consiliul Local al  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , 
      Avand in vedere :
           -   prevederile art. 19  alin. (1) -  (4) si art. 61 alin . (2) din Legea nr. 1/2011- Legea 

Educatiei Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
           -   prevederile  Ordinul nr.5472/07.11.2017  pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in  unitatile de invatamant particular, precum si 
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 
pentru anul scolar 2018-2019;   

-     avizul conform  al  Inspectoratului  Scolar  al Judetului Ialomita , transmis prin adresa 
nr. 15850  din  15.12.2017 ;

Examinand : 
-  expunerea de motive  a Primarului comunei Milosesti,nr. 245/22.01.2018;
-  referatul secretarului comunei , nr.244/22.01.2018  ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , 
comert , nr.   ;

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

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. ;      
        In temeiul  art. 36, alin.(2), lit.d) , alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin. (1) , art. 115 , alin. 1, 
lit b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

  Art. 1.  Se aproba   organizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat 
preuniversitar din   comuna Milosesti ,   judetul Ialomita  , începand  cu anul  scolar 2018/2019, 
dupa cum urmeaza :

UNITATEA  SCOLARA  CU
PERSONALITATE JURIDICA

( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT )

UNITATEA  SCOLARA CARE VA FUNCTIONA CA
STRUCTURA   A UNITATII  SCOLARE  CU

PERSONALITATE  JURIDICA
( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT)

SCOALA GIMNAZIALA

(PRE,PRI,GIM)

GRADINITA  CU PROGRAM NORMAL  

 (PRE) , SAT NICOLESTI

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stemaromaniei.files.wordpress.com/2009/04/stema-romaniei-format-mare-rezolutie-buna.jpg&imgrefurl=http://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/16/stema-romaniei/&h=3507&w=2480&sz=1952&tbnid=5zevQBJ0yZ6SnM:&tbnh=268&tbnw=189&prev=/images?q=stema+romaniei&hl=ro&usg=__gy-5LxFHGkl9g_ZgEsor0cPo8pk=&ei=q7nnS-LWJJKTOKOesLUE&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&v


   

     Art. 2 . Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Milosesti ,  Directorului  Scolii 
Gimnaziale Milosesti  , Inspectoratului Scolar  al Judetului Ialomita .

                 Initiator ,
Primar CHITOIU NELU  

               Avizat  ,
                        Secretar

                                                                                            Nicula Silviu Dragoș 

Nr.  2
Din 22.01.2018
Primaria comunei Milosesti



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTARARE
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

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile  art.6  alin.(7)  din  legea  nr.416/2001,  privind  venitul  minim garantat,  cu

modificarile si completarile ulterioare;
-     prevederile  art. 28 alin (3)  din H.G.nr.   50/2011 privind aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a domnului primar , nr. 247/22.01.2018
- referatul  inspectorului cu probleme sociale , nr. 246/22.01.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , 
comert , nr. ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr.  ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2 , art. 45  alin.(1) , art. 115 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba Planul 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, conform anexei la prezenta hotarare .

Art.2.  Numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local prestate lunar de una  dintre 
persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social vor fi calculate in functie
de cuantumul sumei rezultate din fisa de calcul . 

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei comunei Milosesti , se va comunica celor 
interesati si se va publica pe site-ul institutiei , prin grija  secretarului comunei .

Initiator,                                                                 Avizat      
Primar Chitoiu Nelu                                                         Secretar    ,

Nicula Silviu Dragoș

Nr.3
Din 22.01.2018
Primaria comunei Milosesti 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 

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

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
           
 Având in vedere :

- prevederile   art . 10-13,15,19,25 și 37-38 precum și ale Anexei VIII , cap I , lit.A , 
pct.III și cap II , lit.A , pct.IV din Legea-cadru nr. 153/2017  privind   salarizarea unitarǎ a 
personalului bugetar.

 - prevederile art.1,alin (2) , lit.a) și art.19 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările și completările ulterioare  ; 

- prevedrile art.7 din O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare 
,modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr.249/22.01.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.248/22.01.2018 ;
- procesul verbal nr.4103 din 20.12.2017, întocmit în urma consultării salariaților 

conform art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017  privind   salarizarea unitarǎ
a personalului bugetar.

-     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 art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), respectiv art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, prezenta 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc salariile de baza pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești , încadrați 
pe funcțiile prevăzute în anexa nr.VIII cap.I,lit.A pct.III şi cap.II lit.A pct.IV  din  Legea-cadru 
nr.153/2017,începând cu data de 01.01.2018,conform Anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
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Art.2 - Începând cu data de 01.01.2018, salariile de bază ale personalului plătit din 
fonduri publice care nu intră sub incidența articolului 1 la prezenta hotărâre , salariile de 
bază  se stabilesc in conformitate cu prevederile H.G nr.846/2017 pentru stabilirea 
salariului minim brut pe tara garantat în plată , după aplicarea procentului de majorare de 
25% prevazut la art.38,alin.(3) lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice .

Art.3 – La stabilirea salariilor de baza ce se acorda incepand cu anul 2018 
personalului prevazut la art.1 si 2 din prezenta hotarare,  au fost avute in vedere sumele 
aferente contributiilor de asigurari sociale sau dupa caz, contributiile individuale la bugetul 
de stat datorate de personalul platit din fonduri publice .

Art.4 -  Pe baza salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre, primarul comunei 
în calitatea sa de ordonator de credite va stabili salariile lunare, pentru fiecare funcţionar 
public sau personal contractual.

Art.5 –  Prin  grija  secretarului  comunei,  prezenta  hotărâre  se  va  comunica  în
termenele legale: primarului comunei şi Instituţiei Prefectului pentru exercitarea controlului
de legalitate, se va fişa şi publica pe site-ul institutiei.

            

     Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 

Nr. 4
Din 22.01.2018
Primaria comunei Milosesti 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 

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

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. 251 din 22.01.2018 
- referatul  secretarului nr.250 din 22.01.2018  
- 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 

-     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. 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  se modifică după cum urmează :

1 . Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“ Art.2. 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. Se aproba caietul de sarcini al serviciului de alimentre cu apa al comunei 
Miloșești , judetul Ialomita conform anexei nr. 2  la prezenta hotarare.

Art.3. Celelalte prevederi ale hotararii  raman neschimbate . 

Art.4 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate .

                 Initiator ,
Primar Chitoiu Nelu                                                   

           
 Avizat,

       Secretar   
Nicula Silviu Dragos 

Nr. 5
Din 22.01.2018
Primaria comunei Milosesti 


