
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.                /   30.06.  2014

PROCES – VERBAL 
 incheiat in cadrul sedintei de indata  a Consiliului local Miloşeşti din data de 27.06.2014 

In data de 27.06.2014  a avut loc sedinta  de indata  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 286 / 26.06 .2014 . Consilierii  locali au
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 1681 / 26.06.2014 .

La şedinţă  participa   următorii  consilierii în functie :
   1.      Aldea Gigi 
   2.      Cipu Virgil                  

3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Dobrin Stefan 
5.      Dumitrascu Mihai 
6.      Mangiurea Titi     
7.      Ristea Ana
8.      Savulescu Stela 
9.     Popa Ion .
Sunt  absenti  consilierii locali  Popescu Valentin – Nicolae  si Stoicescu   Mihai  .

   La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- delegatul satesc Draghici  Florinel .
 Presedinte de sedinta  pentru lunile aprilie , mai si iunie 2014  este consilierul local Cipu

Virgil , ales prin HCL nr. 15/30.04.2014 .
Se supune la vot procesul  verbal  al  sedintei  ordinare  a Consiliului local Milosesti  din data

de  28.05.2014 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva.  
Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :    
1. 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 .

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu . 
Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu inca un punct , respectiv « Aprobarea  

decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  mai    2014  , la şi de la locul de muncă a 
cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în 
localitatea Miloşeşti ». 

Toti consilierii locali prezenti la sedinta sunt de acord cu completarea ordinii de zi  cu 
propunerea facuta de domnul primar . 

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .
Se trece la primul punct al ordinii de zi : » 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 “. 

Primarul localitatii prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus . 
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare  favorabila pentru proiectul de 
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hotarare propus. 
D-l primar : »Am zis sa fie doua posturi  la apa. Curtea de conturi  ne-a indicat  sa prindem trei 

posturi .Avand trei posturi , costul se va duce mai sus. Plata lor depinde de incasarile  pe care le facem.
Angajatul va fi  gestionarul la tot serviciu .  Va incasa si banii . « 

D-l Enache Marius : » Dar la gunoaie nu fac la fel ? » 
D-l primar : » Da . Dar ei au casier  separat .  La  serviciul nostru  vor avea  prevazut  in fisa 

postului  incasarea banilor « 
D-na Savulescu Stela : » Da . Sa nu adune banii  si sa  plece cu ei . Trebuie sa raspunda de ei , 

sa fie prevazut in fisa postului . »
D-na Ana Ristea : » Deci , cum facem ? » 
D-l primar : » Curtea de conturi a venit cu recomandarea  sa fie  trei angajati .Noi am propus 

doua posturi in ideea  ca la trei angajati costul este prea mare . « 
D-l Enache Marius : » Cati avem bransati la Tovarasia ? » 
D-l primar : » Cam 75. »
D-l Dobrin Stefan : » Sunt cam 90 . » 
Domnul primar ( dupa ce intreaba inspectorul operator rol) : » Sunt 77 bransati. » 
D-na Savulescu Stela : » Oamenii spun ca  nu au fost bransati, ca ati refuzat sa-i bransati. » 
D-l primar : » Noi am facut santul la toti . Nu stiu daca ei , pana la ora actuala ,   si-au facut  

caminul  de apa . Le-am zis sa vina sa  incheie contractul  si  sa plateasca jumatate  din bani si apoi  le 
facem bransarea .  Dar nu au venit  cu banii . Nu bransam nimic fara bani . «  

D-l viceprimar : » O sa le bagam apa , dar sa  vina sa plateasca . »
D-na Ana Ristea : » Daca nu au nici caminul facut !
D-na Savulescu Stela : » Am vorbit cu nea Doru Banica  si asa este cum ati spus 

dumneavoastra . »
D-l primar : » Asa este si cu acesta de care spuneti dumneavoastra acum , doamna . »
D-l Cipu Virgil : » Nu trebuie sa ne luam dupa ei . Ar trebui pusi oamenii fata in fata . » 
D-l viceprimar : » Nici el nu si-a exprimat clar  optiunea .La inceput a zis ca vrea si apoi . . . » 
D-l primar : » Nu putem face  cate cate o bransare pe zi. Pentru ca noi oprim apa si se produce 

presiune pe coloana . « 
D-na Savulescu Stela : » Sa se stranga mai multe cereri. » 
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii .
Doamna secretar propune domnilor consilieri sa hotarasca cati angajati sa fie la acest serviciu , 

doi au trei .
Presedintele de sedinta  intreaba consilierii daca in organigrama sa fie prinsi trei angajati , doi 

muncitori si un electrician .
Toti consilierii prezenti sunt de acord cu trei angajati .
Proiectul de hotarare  propus  se supune la vot .
Se adopta in unanimitate cu propunerea  ca vor fi prevazute in organigrama trei posturi  de 

muncitori , unul din ele de electrician .
Este de acord si delegatul satesc  Draghici Florinel . 
D-l primar : » Cu doi angajati ne costa 4 lei /m.c. apa.Cu trei angajati ne costa 6 lei/m.c. apa. 

Depinde  si de incasari . Noi o sa fixam pretul an de an .» 
D-l viceprimar : » Referitor la calitatea apei . La Tovarasia este foarte buna . La Milosesti si 

Nicolesti  trebuie sa gasim o solutie , pentru ca apa este cam sarata . »
D-l primar : » Cei care au facut puturile  , le-au facut dupa un studiu de fezabilitate . Mi-au zis 

ca daca intr-un an  an de zile nu exista consumatori  apa va fi sarata . Daca  consumul este mare 
saratura  se va diminua . » 

D-na Savulescu Stela : » Nu au luat probe ? » 
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D-l primar : » Da.  La Nicolesti  era foarte buna .  Si apa nu este sarata mereu . Sunt zile cand 
este foarte buna . » 

D-l viceprimar : » La Nicolesti functioneaza de un an de zile si nu  s-a ameliorat.Trebuie facut 
ceva . » 

D-l primar : » Sa vedem ce se intampla in continuare . » 
Se trece la punctul doi : « Aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  

mai    2014  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti , 
care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti ». 

Primarul localitatii prezinta motivele initierii proiectului de hotarare propus . 
Comisia  de specialitate si-a prezentat raportul de avizare  favorabila pentru proiectul de 

hotarare propus. 
Proiectul de hotarare   se supune la vot .
Se adopta in unanimitate .
Este de acord si delegatul satesc  Draghici Florinel . 
D-l viceprimar : » Sa facem  alt put. «  
D-l primar : » Trebuie proiect ,  studiu  iar cei care fac lucrarea trebuie sa aiba certitudinea data

de noi ca apa este buna . « 
D-l Dobrin Stefan : » Daca nu se poate face ceva , apa sa fie  eliminata  in alta parte  si sa nu 

mai mearga pe instalatie . » 
D-na  Savulescu Stela : » Sa-i dam drumul pe canal . « 
D-l primar : » Ne costa mult si energia electrica . » 
D-na Savulescu Stela : » Sa fie socotiti din cei 5 m.c. de apa gratuiti. » 
D-l primar : » Daca le-am promis cate 5 m.c. de apa , acum ce sa facem . Asa am hotarat . Ne-

au venit doua oferte pentru asfaltare  si este mai mare decat avem  cu doua  miliarde. » 
D-l  Dobrin Stefan : » Daca nu avem bani pentru  asfaltare  sa facem pietruire. « 
D-l primar : » Avem bani in buget pentru pietruire , dar in trim. III  si IV. «  
D-na Savulescu Stela : » Si  pietruirea trebuie sa o facem din banii locali. » 
D-l primar : » Sa facem un proiect pe asociatia comunelor. «  
D-na Savulescu Stela : » Trebuie sa  suportam noi diferenta de un miliard ? » 
D-l primar : »  S-a depasit plafonul  din proiect .  Pe noi ne-a afectat foarte mult TVA –ul .Dar 

noi ca institutie nu platim TVA. , fiind fonduri europene .  Pana la sfarsitul lunii viitoare trebuie sa-l 
scoatem in SEAP .  Cazanesti- ul  a avut asfaltare  si nu  a  reusit  sa faca , a facut pietruire . «  

D-l Aldea Gigi : » Dar ce pietruire ! Sunt facute parca ar fi asfaltate . Si cu strada Unirii ? » 
D-l primar : » Va fi la fel . » 
D-na Savulescu Stela : » Sa mai asteptam . Sa mai primim oferte. » 
D-l primar : » Da . Anuntam din nou in SEAP. » 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii . 
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentre  care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit ,
                 Secretar comuna  Jipa Eugenia

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Cipu Virgil 
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