
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

MINUTA  
şedinţei  ordinare  a Consiliului local Miloşeşti din data de  30.07.2012. 

  

In data de  30.07.2012  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei 
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr.22 din  23.07 .2012 .

Consilierii au fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1676/23.07.2012 .
La şedinţă au participat  următorii  consilierii în functie :
1.    Aldea Gigi                              - API 
2.    Cipu Virgil               -  PSD            
3.    Dobrin Ştefan                       - API 
4.    Dumitraşcu Mihai                 -  PNL 
5.    Enache Mircea –Marius       -  PNL
6.    Mangiurea Titi                     -  API 
7.    Popescu Valentin – Nicolae       -  PP-DD
8.    Ristea Ana                                   -  PRM
9.    Săvulescu Stela                           -   PSD
10.    Stoicescu Mihai                           -   PNL
11.    Stoicescu Ion                               -   PNL 
La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Jipa Eugenia ,
- Draghici Geta – inspector  contabil . 
Presedinte  de sedinta pentru lunile  iunie , iulie si august  2012 este domnul consilier 

Dumitrascu Mihai .
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei  de constituire  a Consiliului local Milosesti 

din data de  28.06.2012.
Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii  care au fost   prezenţi  la sedinta de 

constituire .   
Se  prezintă ordinea de zi propusa :          

I. Adoptarea  urmatoarelor proiecte de hotarari :

1. Proiectul de hotarare nr. 20 / 18.07.2012  privind aprobarea executiei bugetelor 
intocmite pe cele doua sectiuni- sectiunea de dezvoltare  si sectiunea de functionare , pe 
trimestrul  al II – lea  al anului 2012.
           2.          Proiect de hotarare nr. 19/10.07.2012  privind  aprobarea  decontării 
cheltuielilor  de transport  pentru  lunile  mai si iunie   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. 18 / 10. 07.2012  privind  instituirea taxei speciale  de 
salubrizare in comuna  Milosesti . 
           4.          Proiectul de hotarare nr. 21 / 18. 07.2012 pentru  modificarea  Hotararii 
Consiliului local  Milosesti nr. 26 / 15.11.2010  privind aprobarea asocierii între Consiliului 
local Milosesti  şi Consiliile locale ale comunelor  Grivita, Reviga,Traian   în vederea 
înfiinţării Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Group 2010”, cu modificarile 
ulterioare.



           5.          Proiectul de hotarare nr. 22 / 18. 07.2012  pentru  modificarea  Hotararii 
Consiliului local  Milosesti nr. 27 / 25.07.2011  privind asocierea  comunei  Milosesti , judetul 
Ialomita  cu Societatea  Comerciala SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.  .

 Initiator – Primar Chitoiu Nelu                            
II. Diverse.  

Domnul primar propune completarea punctului 1 al ordinii  de zi  cu inca un  subpunct :
6) Rectificarea bugetului local  pentru anul 2012.
Domnul primar prezinta motivele propunerii de rectificare a bugetului , respectiv 

executarea hotararii judecatoresti  privind plata carburantului catre SC Cargo . 
            Consilierii locali sunt de acord cu completarea ordinii de zi .

Ordinea  de zi  propusă  si completata se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se adoptă  hotararile: 
1. Hotararea  nr. 7/30.07.2012  privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele 

doua sectiuni- sectiunea de dezvoltare  si sectiunea de functionare , pe trimestrul  al II – lea 
al anului 2012 , cu votul celor 11  consilieri prezenti.

 2. Hotarare nr. 8 / 30.07.2012  privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  lunile  mai si iunie   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 11  consilieri prezenti.         
           3. Hotararea nr. 9 / 30.07. 2012 pentru  modificarea  Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 26 / 15.11.2010  privind aprobarea asocierii între Consiliului local Milosesti  şi 
Consiliile locale ale comunelor  Grivita, Reviga,Traian   în vederea înfiinţării Asociaţiei  de 
Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Group 2010”, cu modificarile  ulterioare , cu votul 
celor 11  consilieri prezenti.
           4. Hotararea  nr. 10 / 30.07.2012  pentru  modificarea  Hotararii Consiliului local 
Milosesti nr. 27 / 25.07.2011  privind asocierea  comunei  Milosesti , judetul Ialomita  cu 
Societatea  Comerciala SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.  , cu votul celor 11  consilieri 
prezenti.
          5. Hotararea nr. 11 / 30. 07.2012  privind  instituirea taxei speciale  de salubrizare in 
comuna  Milosesti  , cu votul a 10 consilieri . Se abtine doamna  Ristea Ana .
                6.  Hotararea nr. 12 / 30.07.2012 privind rectificarea bugetului local pe  anul 2012 , 
cu votul celor 11  consilieri prezenti.

Secretar  comună ,
Jipa  Eugenia 


