
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.   286 /  29.01.2014

MINUTA    
 sedintei ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de 29.01.2014 

In data de 29.01.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 61 / 23.01 .2014 . Consilierii  locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 251 / 24.01.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi    

2.      Cipu Virgil                  
3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Mangiurea Titi   
5.      Popescu Valentin –Nicolae   
6.      Ristea Ana
7.      Savulescu Stela 
8.      Stoicescu Mihai 
9.      Popa Ion .
Sunt absenti  consilierii  locali  Dobrin Stefan   si Dumitrascu Mihai, care nu au  fost prezenti

datorita conditiilor meteorologice nefavorabile ( viscol) .  
La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-l Savulescu George .
Se alege presedintele de sedinta  pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2014.
Domnul  Enache Marius il propune pe domnul Stoicescu Mihai . 
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerea se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul  verbal  al ultimei sedinte   a Consiliului local Milosesti  din data de  

18.12. 2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     

 1. Proiectul de hotarare nr. 6/20.01.2014   privind   alegerea presedintelui de sedinta  pentru 
lunile  ianuarie , februarie si martie  2014 .

2. Proiectul de hotarare nr. 1/ 17.01.2014   privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  luna  decembrie  2013  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala 
Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti.

 3. Proiectul de hotarare nr. 5/17.01.2014   privind   aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 
interes local pe anul 2014, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele 
majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor social.

4. Proiectul de hotarare nr. 4/17.01.2014  privind  propunerea  evaluarii  performantelor 
profesionale  individuale ale  secretarului comunei  Milosesti , judetul Ialomita . 

5. Proiectul de hotarare nr. 2/17.01.2014  privind   vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata  a comunei Milosesti  , in suprafata de  696  m.p. , situat in 
satul Milosesti , in T 11 , Pc. 638 , nr. cadastral / nr. topografic 20258, CF 20258 , categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale GEO  CAT  COM SRL – SLOBOZIA , proprietara   
constructiilor edificate pe acest teren , care are ca reprezentant  pe domnul Savulescu George .

6. Proiectul de hotarare nr. 3/17.01.2014   privind vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de  15 400  m.p. ,  situat in 



satul Nicolesti , in T 22, Pc 108/1 , nr. cadastral / nr. topografic 20277 ,  CF  20277, categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale  PRUTUL S.A.-  GALATI ,
  proprietara   constructiilor edificate pe acest teren.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu 
7. Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adopta  urmatoarele hotarari   : 
1. Hotararea nr. 1/ 29.01.2014    privind   alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  

ianuarie , februarie si martie  2014 , cu votul  celor noua consilieri prezenti. 
2. Hotararea nr. 2/29.01.2014   privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  

pentru  luna  decembrie  2013  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala 
Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti , cu votul  
celor noua consilieri prezenti.

 3. Hotararea  nr. 3/ 29.01.2014 privind   aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 
interes local pe anul 2014, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre 
persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor social, cu votul  celor noua 
consilieri prezenti.

4. Hotararea nr. 4/ 29.01.2014 privind  propunerea  evaluarii  performantelor 
profesionale  individuale ale  secretarului comunei  Milosesti , judetul Ialomita ., cu votul  celor 
noua consilieri prezenti.  

5. Hotararea nr. 5/29.01.2014  privind   vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului 
intravilan , proprietate  privata  a comunei Milosesti  , in suprafata de  696  m.p. , situat in satul 
Milosesti , in T 11 , Pc. 638 , nr. cadastral / nr. topografic 20258, CF 20258 , categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale GEO  CAT  COM SRL – SLOBOZIA , 
proprietara   constructiilor edificate pe acest teren , care are ca reprezentant  pe domnul 
Savulescu George , cu votul  a opt consilieri . Nu participa la vot d-na Savulescu Stela .

6. Hotararea nr. 6/29.01.2014  privind vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului 
intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de  15 400  m.p. ,  situat in 
satul Nicolesti , in T 22, Pc 108/1 , nr. cadastral / nr. topografic 20277 ,  CF  20277, categoria de 
folosinta curti constructii , Societatii Comerciale  PRUTUL S.A.-  GALATI ,  proprietara   
constructiilor edificate pe acest teren, cu votul  a opt  consilieri . Este impotriva doamna 
Savulescu Stela . 

 

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 


