
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

MINUTA   
sedintei  ordinare a Consiliului local Miloşeşti din data de  01.10.2012 

In data de  01.10.2012  a avut loc sedinta  ordinara a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 68/24. 09 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2138 / 24.09.2012 .
La şedinţă  participa  următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                          
3.      Dobrin Ştefan                        
4.      Dumitraşcu Mihai                  
5.      Enache Mircea –Marius       
6.    Mangiurea Titi     
7.      Popescu Valentin 
8.      Ristea Ana 
9.      Savulescu Stela                  

Sunt absenti urmatorii consilieri  : Stoicescu  Mihai , Stoicescu Ion.                            
La şedinţă mai participă :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-na  Draghici  Geta  – inspector contabil ,
- d-l Ionel Apostu – Director Divizia Silozuri Regiunea S-V ,
- d-l  Nistor  Ionut   - Sef asociatie agricola Tovarasia ,
- d-l Baba Ion – Dirigintele Oficiului postal Milosesti . 
Se alege presedintele de sedinta pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012.
D-na Savulescu Stela il propune pe domnul Mangiurea Titi .
Nu mai sunt propuneri . 
Propunerea se supune la vot   si se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de indata  a Consiliului local Milosesti  din data de 

13.09.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă ordinea de zi propusa :      
Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :   
1.Proiectul de hotarare nr. 30/21.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2012.
2. Proiectul de hotarare nr. 24 / 20.08.2012 pentru completarea Hotararii Consiliului local 

Milosesti nr. 2/ 25.02.2010 privind atribuirea de denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , 
judeţul Ialomiţa .

3. Proiectul de hotarare nr. 29 / 20.09.2012 privind reconstituirea comisiei  speciale  pentru 
intocmirea inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul public al comunei Milosesti .

Iniţiator  - primar  Chitoiu Nelu  .
 II. Diverse . 

            Ordinea  de zi  propusă  se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adoptă  hotararile: 
1.Hotararea nr. 18/ 01.10.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

octombrie , noiembrie si decembrie 2012 , cu votul celor 9 consilieri prezenti .



2. Hotararea nr. 19 / 01.10.2012 pentru completarea Hotararii Consiliului local Milosesti 
nr. 2/ 25.02.2010 privind atribuirea de denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , judeţul 
Ialomiţa , cu  votul celor 9 consilieri prezenti .

3. Proiectul de hotarare nr. 20 / 01.10.2012 privind reconstituirea comisiei  speciale  pentru 
intocmirea inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul public al comunei Milosesti , cu 
votul celor 9 consilieri prezenti .

Secretar  comună ,
Jipa  Eugenia 


