
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr. 773/24.02.2021

MINUTA
ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local Miloşeşti

din data de 24.02.2021

In data de 24.02.2021 a avut loc ședința ordinară a Consiliului local al comunei  
Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.88 din 18.02.2021. 
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.664 din 18.02.2021.

La şedinţă  participa urmatorii consilieri în functie :
    

  1. Domnul  Mangiurea Titi
  2. Doamna Chițoiu Silvia Adela
  3. Domnul  Dobrin Ștefan
  4. Domnul Chițoiu Nelu
  5. Domnul  Mîngîță Vasile
  6. Doamna Copăceanu Marilena
  7. Doamna Săvulescu Stela
  8. Domnul  Necula Viorel
  9. Domnul  Popescu Valentin Nicolae
10. Domnul  Dumitru Franț
11. Domnul  Cipu Virgil

La şedinţă mai participă :

- d-l primar Trifu Dumitru
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local 
Miloşeşti, din data de 27.01.2021.

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

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
            

1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Miloșești din 
data de 27.01.2021;

2.  Alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021

    Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:
    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:
 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ



 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

3.  Aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de interes local pe anul 2021, pentru  
repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte 
de munca din familia  beneficiara de ajutor social

    Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

4. Aprobarea organigramei și a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Miloșești    

Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

5. Aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar 
de pe raza comunei Miloșești, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022

Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:



    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

6. Modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor  locale pentru anul 2021

  Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice

7. Desemnarea domnului Trifu Dumitru, primar al comunei Miloșești, ca responsabil să 
reprezinte localitatea în relația cu AFIR,în derularea contractului de finanțare 
nr.C1920074X220582303417/15.10.2018

  Iniţiator: - domnul Trifu Dumitru, primarul comunei Miloșești:

    Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

 Comisia  pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte, 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport 

 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finanţe,  
administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură, 
comerţ

 Comisia  juridica , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice



8. 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. H.C.L. nr. 4  din 24.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile 
februarie, martie și aprilie 2021

2. H.C.L. nr. 5  din 24.02.2021 privind  aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de 
interes local pe anul 2021, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de 
una dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor social

3. H.C.L. nr. 6  din 24.02.2021 privind  aprobarea organigramei și a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești    

4. H.C.L. nr. 7  din 24.02.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Miloșești, judetul Ialomiţa 
pentru anul şcolar 2021-2022

5. H.C.L. nr. 8  din 24.02.2021 privind  modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 
30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021

6. H.C.L. nr. 9  din 24.02.2021 privind desemnarea domnului Trifu Dumitru, primar al 
comunei Miloșești, ca responsabil să reprezinte localitatea în relația cu AFIR,în 
derularea contractului de finanțare nr.C1920074X220582303417/15.10.2018.

Secretar general al U.A.T.
Nicula Silviu Dragoș


