
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

MINUTA  
şedinţei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  28.02.2012   

In data de 28.02.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti, 
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  primarului nr. 89 din  21.02.2012 .

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

Este absent consilierul local  Stoicescu Ion  .
La sedinta participa si delegatul satesc  Dobrin Stefan .

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Zeca Vasile ,
- d-l viceprimar Chitoiu Nelu ,
- d-na secretar Jipa Eugenia ,
- d-na   Draghici  Geta   – inspector  contabil . 
Presedinte  de sedinta pentru lunile  decembrie 2011 , ianuarie  si februarie 2012 este domnul 

consilier Trifu Vasile .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data 

de  31.01.2012 .
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  prezenţi.   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :           
I. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 4/09.02.2012 privind  aprobarea organizarii retelei  scolare  a 
unitatilor de invatamant de stat  preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita .

2.Proiectul de hotarare nr. 5 / 10.02.2012  privind aprobarea  decontarii  cheltuielilor de 
transport  pentru luna decembrie 2011 , la si de la locul de munca  a cadrelor didactice  de la Grupul 
Scolar  Milosesti , care nu au  domiciliul sau resedinta  in localitatea Milosesti.

3. Proiectul de hotarare  nr. 6/10.02.2012 privind  modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 42/ 22.12.2011 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012 . 

4. Proiectul de hotarare nr. 7/10.02.2012 privind aprobarea Raportului de evaluare  a 
performantelor  profesionale  individuale  ale secretarului comunei Milosesti , judetul Ialomita.
 Initiator – Primar Zeca Vasile .   

II. Diverse .
Domnul primar propune completarea  ordinii  de zi cu inca doua puncte :

1. Rectificarea bugetului local .
2. Discutii privind stabilirea taxei speciale de  salubrizare .
Propunerea domnului primar  este  aprobata de catre toti consilierii prezenti .



Ordinea  de zi   se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adoptă  urmatoarele hotarari cu votul tuturor consilierilor prezenti la sedinta   :
1. Hotararea nr.  5 / 28.02.2012 privind   aprobarea organizarii retelei  scolare  a 

unitatilor de invatamant de stat  preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita .
 2. Hotararea nr.  6 / 28.02.2012 privind aprobarea  decontarii  cheltuielilor de transport 
pentru luna decembrie 2011 , la si de la locul de munca  a cadrelor didactice  de la Grupul 
Scolar  Milosesti , care nu au  domiciliul sau resedinta  in localitatea Milosesti. 

3. Hotararea nr.  7 / 28.02.2012 privind  modificarea Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 42/ 22.12.2011 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012 .

4. Hotararea nr.  8 / 28.02.2012 privind  aprobarea Raportului de evaluare  a 
performantelor  profesionale  individuale  ale secretarului comunei Milosesti , judetul 
Ialomita.

5. Hotararea nr.  9 / 28.02.2012 privind  rectificarea  bugetului local pe anul 2012 .
Consilierii locali nu sunt de acord cu stabilirea unei taxe speciale de salubrizare in comuna 

Milosesti .

Secretar  comună ,
Jipa  Eugenia 


