
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                       /  08.10.  2014

PROCES – VERBAL 
 Sedinta de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 06 .10. 2014 

In data de 06.10.2014  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  
Milosesti,  judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  nr.  411 / 03.10.2014 .Consilierii locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 2486 / 03.10.2014.

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Cipu Virgil 
   2.      Dobrin Stefan 
   3.      Dumitrascu Mihai 

4.      Enache Mircea –Marius  
5.      Mangiurea Titi   
6.      Popescu Valentin –Nicolae 
7.      Ristea Ana
8.      Savulescu Stela 
9.      Popa Ion .
Sunt  absenti  consilierii locali  : Aldea Gigi   si  Stoicescu Mihai .
Este absent  si delegatul satesc Draghici Florinel .

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna .
Se alege presedintele  de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie si decembrie 2014. 
Domnul Enache Marius il propune pe domnul Popa Ion . 
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerea se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti .
Se supune la vot procesul - verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din 

data de  25.09.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  octombrie , noiembrie 

si  decembrie    2014.
2. Majorarea  cotei de cofinantare pentru proiectul  „Asfaltare drumuri de interes local,

comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” - Strada PRIMAVERII .
Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi  - Majorarea  cotei de cofinantare pentru proiectul  

„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” - Strada 
PRIMAVERII .

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus. 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus .



D-l primar :” In anul 2012 ,  cand s-a facut proiectul , erau alte  preturi .La GAL s-a 
tergiversat  cu proiectul . Acum preturile sunt altele . Am avut trei  oferte . Cea mai mare  este de 
446 913 lei fara TVA  ,de la  SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL   si cea mai mica de 
348 817,77 lei fara TVA ,de la  SC WIDIA  SRL . Devizul general  al obiectivului  este de  269 094 
lei fara TVA , mai mic decat  cea mai mica oferta depusa . Nimeni nu ne face lucrarea cu pretul din 
deviz. Ne-au cerut sa adoptam o hotarare  si sa aprobam  că diferenta  să fie platita din bugetul local, 
ca sa poata da drumul la finantare .De aceea , propun Consiliului local  suplimentarea  cotei de 
cofinantare  cu suma de 79 723,77 lei , pentru realizarea investitiei de asfaltare  a strazii Primaverii.

Lucrarea costa  cam doua miliarde sapte sute. Cele doua miliarde le avem. Nu avem cele 
sapte sute de milioane . 

Prin hotarare  sa vada  ca am aprobat sa-i platim din bugetul local . Au fost facute preturile 
cele mai mici. “

D-na Savulescu Stela :” Nu ne da Consiliul Judetean ?”
D-l primar :” Consiliul Judetean nu ne da bani.” 
D-na Savulescu Stela :” Asa, pentru strazi!” 
D-l primar :” Ne da bani pentru buget. Daca facem arierate  este posibil ca salariatii  sa nu-si 

ia salariile . Daca  facem , o sa spunem ca platim din bugetul local la anul . Facem lucrare 
multianuala . Daca se face lucrarea , poate ne da bani anul acesta. Este greu sa realizam asa multe 
deodata . La un buget de trei miliarde , am facu destule . Eu sunt multumit  in mare parte  de ce am 
facut pana acum .” 

D-l viceprimar :” Constructorul  vrea sa toarne  asfaltul   astazi pe Unirii . Raman rigolele.” 
D-na Ristea Ana :” Doamna Savulescu , ati intrebat  de filtre ?”
D-na Savulescu :” Am intrebat . Este debitul mic.” 
D-l viceprimar :” 100   l /ora . “ 
D-na Savulescu Stela :” O sa avem probleme cu plata  apei  consumate. Au zis ca apa este  

sarata. Au  facut contract pentru apa potabila . “
D-l primar :” Instalatia fiind in garantie , nu putem  schimba nimic . Doi ani este in garantie.”
D-l viceprimar :” Singura solutie este  sa mai avem un bazin cu apa buna iar apa sa se 

amestece . “ 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces- verbal .

Intocmit , 
Secretar comuna Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta , 
Consilier local  POPA ION 


