
R O M A N I A 
JUDEŢUL  IALOMIŢA     
CONSILIUL LOCAL   MILOSESTI 
                                                                               

         H O T Ă R Â R E
privind asocierea comunei Milosesti , judeţul Ialomiţa cu  Societatea Comercială SELECTIV 

DEŞEURI 2010 S.R.L. 

Consiliul local Milosesti  , judeţul Ialomiţa, 
Avînd în vedere :
- prevederile  art. 8, alin. (2)  lit.  “e”   şi  art.  31^1 alin. (2)  lit. “c”  din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare;
- prevederile  Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare ;
-  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificarile  si 

completarile ulterioare ;
Examinand :
-    expunerea de motive a primarului comunei Milosesti , înregistrată sub  nr. 1490 / 

20.07.2011 ;
-     referatul secretarului comunei ,  înregistrat sub nr. 1491  / 20.07.2011 ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ , nr. 1512/ 22.07.2011 ;

-     raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 1516 / 22.07.2011 ;

-     raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. 1518 /22.07.2011 ; 

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. (6) pct. 14, art. 37 , art. 45, alin. (2) lit. f ) , art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare  

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă asocierea comunei Milosesti, judeţul Ialomiţa cu Societatea Comercială 
SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.  prin aport în numerar la capitalul social al acesteia.

Art. 2. Se aprobă participarea comunei Milosesti , judeţul Ialomiţa la majorarea capitalului 
social al  Societăţii Comerciale SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.  cu aport în numerar în sumă de 
50 de lei.

Art. 3. Se desemnează domnul primar Zeca Vasile să reprezinte comuna Milosesti în cadrul 
societăţii  şi  să  realizeze  formalităţile  necesare  în  vederea  dobândirii  calităţii  de  asociat  al  S.C. 
SELECTIV DEŞEURI 2010 S.R.L.

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire prin grija domnului primar al comunei 
Milosesti  si comunicăta persoanelor interesate  prin grija secretarului  comunei Milosesti .
           
                        Presedinte de sedinta ,
                        Consilier local   Ristea Ana 
                                                                                                                   Contrasemneaza,
                                                                                                      Secretar  comuna  Jipa Eugenia 
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