
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 775 din 24.02.2021

 PROCES – VERBAL   
încheiat în şedinţa extraordinară 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 alege presedintele de sedinta, pentru lunile februarie,martie și aprilie 2021.

d-na Săvulescu Stela îl propune pe domnul  Mangiurea Titi. 
d-l Chițoiu Nelu îl propune pe domnul  Mîngîță Vasile.

Nu mai sunt propuneri.

Propunerea doamnei Săvulescu Stela se supune la vot.
Au fost 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă.

Propunerea domnului Chițoiu Nelu se supune la vot.
Au fost 3 voturi pentru și 8 voturi împotrivă

Președinte de ședință pentru lunile februarie,martie și aprilie 2021 va fi domnul Mangiurea 
Titi.

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

1. Se trece la punctul trei al ordinii de zi: 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



Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

     Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre propus.

Nu sunt.

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea 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 socialcu votul a 11consilieri din cei 11
prezenti.

2. Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Aprobarea organigramei și a statului de functii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești    

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre 
propus.  

D-na Chițoiu Silvia :”De ce vă este necesar transformarea acestui post?”
D-l Trifu Dumitru :”Vrem să mai înființăm un post de muncitor calificat sudor sau lăcătuș mecanic pentru 
că la ce proiecte avem în vedere nu putem face față doar cu Vlase Iulian.Si pe cei de la 416 nu ne 
permite legea sa-I folosim să sudeze sau să se urce pe clădiri sau alte activități care necesită 
calificare.Cu cei de la 416 face exact ce scrie în planul de acțiuni.”
D-na Chițoiu Silvia :”Problema este că acest post trebuie să-și justifice activitatea.”
D-l Trifu Dumitru :”Cu siguranță își va justifica activitatea.”

Preşedintele de şedinţă intreabă dacă mai sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre 
propus.  

          Nu mai sunt.

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind Aprobarea organigramei și a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Miloșești  cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

3. Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Miloșești, judetul Ialomiţa 
pentru anul şcolar 2021-2022

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre 
propus.  



          Nu sunt.

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind Aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
de stat preuniversitar de pe raza comunei Miloșești, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 
2021-2022 cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti.

4. Se trece la punctul șase al ordinii de zi: Modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 30.07.2020 
privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre 
propus.  

          Nu sunt.

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind Modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 30.07.2020 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021 cu votul a 11 consilieri din cei 11
prezenti.

5. Se trece la punctul șapte al ordinii de zi: 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

 Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .

 Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de hotărâre 
propus.  

          Nu sunt.

 Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea 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 cu votul a 11 consilieri din 
cei 11 prezenti.

DIVERSE

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intervenţii .



D-na Săvulescu Stela:”Ce se mai aude cu prețul la apă?”
D-l Mangiurea Titi:”Săptămâna viitoare am primis informația că primim și prețul și licența.Am 
rugămintea să anunțați și dumneavoastră deținătorii de animale să meargă la medical 
veterinar după care să se prezinte la primărie în vederea obținerii adeverinței de pășunat.”
D-l Trifu Dumitru:”Vreau să vă anunț pe această cale că am fost reclamați la I.S.C. că pe 
raza comunei Miloșești se efectuează lucrări de construire fără a avea documentele 
necesare.Drept pentru care începând de luna viitoare o echipă din cadrul primăriei va 
desfășura activități de control la persoane fizice dar și la persoane juridice pentru a verifica 
dacă exista documente in vederea construirii. .”

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt alte intervenţii .

Nu mai sunt .

Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                      

  

                            Întocmit ,
  Secretar general al U.A.T.

Nicula Silviu Dragoș
Presedinte de sedinta ,
Consilier local Mangiurea Titi


