
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMARIA COMUNEI MILOŞEŞTI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  însuşirea  variantei finale a proiectului  de stemă a comunei Miloşeşti, 
judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , întrunit în şedintă ordinară în data de 
27.10.2014, 

Având în vedere : 
- prevederile art. 1, 2   si art.  4 alin. (2) si (3) din H.G.  nr. 25 /2003  privind  stabilirea  

metodologiei de elaborare , reproducere şi folosire  a  stemelor judeţelor , municipiilor , oraşelor  şi 
comunelor ;

- prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi  sigiliul statului ;
-    Adresa nr. 10523/22.12.2014  a Comisiei Judetene Ialomita  de Analiza  a  Propunerilor 

de Steme ;
Examinând : 
-  expunerea de motive a primarului , nr.  ;
-  referatul secretarului comunei , nr. ;
-  procesul – verbal  nr. 2286/ 10.09.2014 din care rezultă  că s-a îndeplinit  procedura  

dezbaterii  şi consultării  cetăţenilor  privind afişarea proiectului de hotărâre pentru însuşirea  
variantei finale  a proiectului de stemă a comunei Miloşeşti , afişare care a avut loc în ziua de  
10.09.2014 ;      

-   raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget- finante,  
administrarea domeniului  public şi 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  şi turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice,  nr. .    

In temeiul art. 36 , alin. (1) si  alin. (9), coroborate  cu prevederile  art.  45 –(1)  şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală  , republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare,

            
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Se însuşeşte  varianta  finală  a proiectului  de stemă a comunei  Milosesti , judeţul 
Ialomiţa , conform anexei  nr. 1  care face parte integrantă  din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă  explicaţia heraldică  a culorilor  şi simbolurilor  conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  revine primarului  comunei Miloşeşti , care
o va transmite  Comisiei  Judeţene  Ialomiţa  de Analiza a Propunerilor  de Steme .  

Art.4. Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 47/27.10.2014 privind  însuşirea  variantei 
finale a proiectului  de stemă a comunei Miloşeşti, judeţul Ialomiţa  se  revoca .

Initiator  ,
Primar Chitoiu Nelu    

Secretar comuna  Jipa Eugenia
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL COMUNA MILOŞEŞTI 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.           din                      2015

„ STEMA COMUNEI MILOŞEŞTI”
Descrierea şi  semnificaţiile elementelor  însumate ale  stemei Comunei  MILOŞEŞTI , Judeţul

IALOMIŢA 

Descrierea  stemei : 

Stema comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa ,  se compune ,conform anexei nr. 1 ,  dintr-un 
scut  triunghiular , cu marginile rotunjite , tăiat în furcă răsturnată. In primul cartier,în câmp verde, 
un manunchi de spice de grâu  din care  iese un caduceu , totul de aur .  În al doilea cartier , în câmp 
albastru , o acvilă bicefală de argint. În vârful scutului  , în câmp de argint ,  un stilou şi o  călimară  
de cerneală  care stau pe un teanc  format  din trei carţi , totul roşu.  Scutul este  timbrat de o  
coroană murală de argint , cu un turn crenelat .

Semnificaţia elementelor însumate :

Spicele de grâu şi caduceul , reprezintă  activitatea specifică zonei : agricultura şi comerţul. 
Acvila bicefală face  trimitere la blazonul  familiei Cantacuzino ,  proprietarul  moşiei Miloşeşti . 
Teancul de cărti  , călimara şi stiloul , fac  referire  la scriitorul Vasile  Poenaru , născut  în  data de 
22 august 1955 în comuna Miloşeşti.  Coroana murală, cu un turn  crenelat , semnifică faptul ca  
localitatea are rangul de comună . 

Initiator,                                                                   
Primar Chiţoiu Nelu                                               Secretar comuna Jipa Eugenia 


