
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/30.10.2013 privind aprobarea
înfiinţării  Serviciului public de alimentare cu apă  al comunei Miloşeşti şi al

Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa ,având în vedere:
- prevederile art. 8 alin.(1),(2),(3) lit.a),d),i) din  Legea  nr. 51/2006 – Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicata in anul 2013  ;
- prevederile art. 2 alin. (4), art. 12 alin. (1) lit.a),h) , alin.(2) , art. 17 alin.(1) din Legea  nr. 

241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicata in anul 2013 ;
- prevederile Ordinul nr. 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea

Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- expunerea de motive a primarului  nr.1676/26.06.2014 ;
- referatul  secretarului nr. 1677/26.06.2014 ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget- finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , 
comert , nr. 1678/26.06.2014  ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 1680/26.06.2014 ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. 1679/26.06.2014;

În temeiul art. 36 alin.( 2) ,lit. d) , alin.(3) lit. b), alin. (6) lit.a)  pct. 14, art. 45 alin. (1), art. 
115 alin.(1)lit.b)  . 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Hotărârea  Consiliului local Miloşeşti nr. 31/30.12.2013 privind aprobarea înfiinţării
Serviciului public de alimentare cu apă  al comunei Miloşeşti şi al  Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al serviciului , se modifică după cum urmează : 

I. După articolul  5 se introduce articolul 5 1 care va avea urmatorul continut :
“ Art. 51.  Se  acorda  gratuit 5 m.c. de  apă la branşare . “

II.  Anexa  nr. 1  se modifică şi va avea următorul conţinut : 
“ORGANIGRAMĂ

Serviciul public  de  alimentare cu apă 

Consiliul local
MILOŞEŞTI 

Primar

Viceprimar 

Muncitor calificat  IV ( electrician ) 
= 1

Muncitor calificat IV 
= 2

PRIMAR,
Jr. Chiţoiu Nelu “



III.  Anexa nr. 3 se modifica si va avea urmatorul continut :

“STAT DE FUNCŢII 
Serviciul public  de  alimentare cu apă

Nr.crt. Denumire funcţie Nivel
studii

Treapta de
salarizare 

Nr.personal
contractual
de executie

1. Muncitor  calificat ( electrician ) M IV 1
2. Muncitor  calificat M IV 2

PRIMAR,
Jr. Chiţoiu Nelu “

Art.2. Celelalte prevederi ale hotararii  raman neschimbate . 

Preşedinte de şedinţă  , 
Consilier local   Cipu Virgil  

Contrasemneaza 
Secretar comuna   Jipa Eugenia 
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