
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

MINUTA  
şedinţei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  23.05.2012.   

In data de  23.05.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  primarului nr.225 din  16.05 .2012 .

La şedinţă au participat  următorii  consilierii în functie :
1.  Aldea Gigi 
2.  Capbun Stefan 
3.  Chitoiu Nelu 
4.  Dogaru Vasile 
5.  Enache Mircea – Marius
6.  Popescu Maria  
7.  Cipu Virgil
8.  Trifu Vasile   
9.  Ilie Iulian .

Sunt  absenti  consilierii locali   Ristea Ana si Stoicescu Ion  si delegatul satesc Dobrin Stefan .
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Zeca Vasile ,
- d-na secretar Jipa Eugenia ,
- d-na Draghici Geta – inspector contabil ,
- d-na  Copaceanu Viorica – inspector operator rol ,
-     d-l Mihai Banica – director SC Selectiv Deseuri  2010 SRL . 

 Presedinte  de sedinta pentru lunile   aprilie ,mai  si iunie 2012 este domnul consilier Capbun Stefan.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului local Milosesti  din data 

de  26.04.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  care au fost prezenti la sedinta .   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :    

 Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 15 / 09.05.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 
2012 .
            2.         Proiectul de hotarare nr. 16 / 09.05.2012 privind  aprobarea  decontării 
cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  ianuarie , februarie si martie 2012 , la şi de la locul 
de muncă a cadrelor  didactice  de la Grupul Scolar  Miloşeşti,  care  nu au domiciliul sau 
reşedinta  în localitatea Miloşeşti
 3.         Proiectul de hotarare nr. 17 / 14.05.2012 privind  instituirea taxei  speciale  de 
salubrizare  in comuna Milosesti .

                                            Initiator – Primar Zeca Vasile .        
           
Se adoptă  hotararile: 
  a)  Hotararea nr. 15/ 23.05 2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 , cu 

votul celor 9 consilieri prezenti .    
      b)  Hotararea nr. 16/ 23.05 2012 privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  lunile  ianuarie , februarie , martie  si aprilie 2012 , la şi de la locul de 
muncă a cadrelor  didactice  de la Grupul Scolar  Miloşeşti,  care  nu au domiciliul sau 
reşedinta  în localitatea Miloşeşti   , cu votul  celor 9 consilieri prezenti . 

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 


