
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

PROCESUL   - VERBAL     
al sedintei   ordinara  a Consiliului local Miloşeşti din data de 29.01.2014 

In data de 29.01.2014  a avut loc sedinta  ordinara  a Consiliului local al  comunei  Milosesti,  
judetul Ialomita  , convocata prin  Dispozitia  Primarului nr. 61 / 23.01 .2014 . Consilierii  locali au 
fost invitati la sedinta prin adresa nr. 251 / 24.01.2014 .

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

2.      Cipu Virgil                  
3.      Enache Mircea –Marius  
4.      Mangiurea Titi   
5.      Popescu Valentin –Nicolae   
6.      Ristea Ana
7.      Savulescu Stela 
8.      Stoicescu Mihai 
9.      Popa Ion .
Sunt absenti  consilierii  locali  Dobrin Stefan   si Dumitrasci Mihai, care nu au  fost prezenti 

datorita conditiilor meteorologice nefavorabile ( viscol) .  
La sedinta mai participa :
- d-l Primar Chitoiu Nelu  ,
- d-na Jipa Eugenia – secretar comuna ,
- d-l Savulescu George .
Se alege presedintele de sedinta  pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2014.
Domnul  Enache Marius il propune pe domnul Stoicescu Mihai . 
Nu mai sunt alte propuneri .
Propunerea se supune la vot .
Se aproba cu votul tuturor consilierilor prezenti . 
Se supune la vot procesul  verbal  al ultimei sedinte   a Consiliului local Milosesti  din data de  

18.12. 2013 .
Procesul verbal se aproba de catre toti consilierii care au fost prezenţi la sedinta  respectiva. 
Domnul primar face precizarea ca in procesul verbal din 9 decembrie 2013 , eronat a fost trecut

cvorumul  pentru hotararile adoptate nr. 39  si 40 .  Hotararile au fost adoptate cu votul tuturor 
consilierilor prezenti cu drept de vot , respectiv cu votul a noua consilieri , neluand parte la adoptarea 
Hotararii  nr. 39/09.12.2013  domnul  Aldea Gigi  si neluand parte la adoptarea Hotararii  nr. 40/ 
09.12.2013  domnul  Enache Mircea Marius , si nu cu votul  celor zece consilieri prezenti , cum din 
eroare a fost  trecut in procesul verbal.  Domnul primar solicita consilierilor locali sa fie de acord cu 
corectarea erorii materiale  strecurate . Consilierii locali sunt de acord cu rectificarea erorii din 
procesul verbal din data de 09.12.2013  si a minutei din aceeasi data . 

Doamna secretar recunoaste ca este greseala sa , textul fiind preluat automat de la prima 
hotarare adoptata .

Se  prezintă proiectul ordinii de zi  :     
 1. Proiectul de hotarare nr. 6/20.01.2014   privind   alegerea presedintelui de sedinta  
pentru lunile  ianuarie , februarie si martie  2014 .

2. Proiectul de hotarare nr. 1/ 17.01.2014   privind  aprobarea  decontării cheltuielilor  de 
transport  pentru  luna  decembrie  2013  , la şi de la locul de muncă a cadrelor  didactice  de la 
Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau reşedinta  în localitatea Miloşeşti.

 3. Proiectul de hotarare nr. 5/17.01.2014   privind   aprobarea Planului de actiuni si 
lucrari de interes local pe anul 2014, pentru  repartizarea orelor de munca prestate lunar de una
dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara de ajutor social.
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4. Proiectul de hotarare nr. 4/17.01.2014  privind  propunerea  evaluarii  performantelor 
profesionale  individuale ale  secretarului comunei  Milosesti , judetul Ialomita . 

5. Proiectul de hotarare nr. 2/17.01.2014  privind   vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata  a comunei Milosesti  , in suprafata de  696  m.p. , 
situat in satul Milosesti , in T 11 , Pc. 638 , nr. cadastral / nr. topografic 20258, CF 20258 , 
categoria de folosinta curti constructii , Societatii Comerciale GEO  CAT  COM SRL – 
SLOBOZIA , proprietara   constructiilor edificate pe acest teren , care are ca reprezentant  pe 
domnul Savulescu George .

6. Proiectul de hotarare nr. 3/17.01.2014   privind vanzarea  prin incredintare  directa  a 
terenului intravilan , proprietate  privata a comunei Milosesti  , in suprafata de  15 400  m.p. ,  
situat in satul Nicolesti , in T 22, Pc 108/1 , nr. cadastral / nr. topografic 20277 ,  CF  20277, 
categoria de folosinta curti constructii , Societatii Comerciale  PRUTUL S.A.-  GALATI ,
  proprietara   constructiilor edificate pe acest teren.

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu 
7. Diverse . 
Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aproba  de catre toti consilierii prezenti. 
Se trece la puncrul 2 al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 1/ 17.01.2014   privind  

aprobarea  decontării cheltuielilor  de transport  pentru  luna  decembrie  2013  , la şi de la locul 
de muncă a cadrelor  didactice  de la Scoala Gimnaziala  Milosesti ,  care  nu au domiciliul sau 
reşedinta  în localitatea Miloşeşti « .

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
Nu sunt discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la puncrul 3 al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 5/17.01.2014   privind   

aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, pentru  repartizarea orelor
de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara
de ajutor social « .

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
D-l primar : » In fiecare an  trebuie sa aprobam Planului de actiuni pentru persoanele de la 416.

Planul trebuie respectat . In fiecare luna se transmite la AJPIS situatia  activitatilor  efectuate  de 
persoanele beneficiare de ajutor social , conform planului aprobat. Ultima oara am sapat cu ei santurile
pentru   montarea apometrelor la instalatia de alimentarea cu apa. » 

Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 
propus. 

Nu mai sunt discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la puncrul 4 al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 4/17.01.2014  privind  

propunerea  evaluarii  performantelor profesionale  individuale ale  secretarului comunei  
Milosesti , judetul Ialomita « .

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
D-na Ristea Ana face precizarea ca este de acord cu  calificativul propus . Apreciaza faptul ca 

doamna  secretar a gestionat  foarte bine relatia dintre Consiliul local si Primar, iar consilierii locali au 
fost sprijiniti  in toate problemele solicitate.

Nu mai sunt discutii . 
Proiectul de hotarare se supune la vot.
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Hotararea se adopta cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Se trece la puncrul 5 al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 2/17.01.2014  privind   

vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului intravilan , proprietate  privata  a comunei 
Milosesti  , in suprafata de  696  m.p. , situat in satul Milosesti , in T 11 , Pc. 638 , nr. cadastral / 
nr. topografic 20258, CF 20258 , categoria de folosinta curti constructii , Societatii Comerciale 
GEO  CAT  COM SRL – SLOBOZIA , proprietara   constructiilor edificate pe acest teren , care 
are ca reprezentant  pe domnul Savulescu George « .

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. Membri  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget -  finante,  
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nu au fost de acord in unanimitate cu  pretul de vanzare pe m.p. propus , propunand a fi discutat in 
sedinta Consiliului local . 

D-l Savulescu George : » Am inteles ca la  Consumcoop este  de 2,6 euro /m.p. in conditiile in 
care cladirile sunt  situate tot in centrul localitatii . Nu inteleg de ce exista aceasta diferenta de la 2,60 
euro / m.p. la 3,00 euro / m.p. pentru terenul pe care este magazinul SC GEO CAT.«  

D-l Enache  Marius : » Aici nu suntem in masura  sa dam un raspuns . Evaluatorul  trebuie 
intrebat. » 

D-l Primar : » S-au vehiculat fel de  fel de presupuneri. Eu am fost acuzat  indirect. Eu raspund
de documentele  pe care le-am dat  si de restul  raspunde evaluatorul.Daca faceti comparatie cu alte 
terenuri  vedeti ca exista diferente. In evaluare este specificat ca exista o retea de apa acolo . » 

D-l Savulescu  George : »  Ce retea de  apa  este acolo ? «  
D-na Savulescu Stela : » In 2010 evaluarea s-a facut si la Prutul. De la 2,60 la 3,00 diferenta 

este  foarte mare . Oamenii din sat au 1 euro  pe /m.p  si  SC GEO CAT are 3 euro / m.p. Diferenta 
dintre Ion Fasie si GEO CAT este prea mare . «  

D-l Primar : » Asa am vrut eu ? »
D-na Savulescu Stela : » In  sedinta ne-ati propus  sa  se  faca  reevaluarea , pentru ca vi s-au 

parut preturile mari . Dumneavoastra ati dat datele . De ce nu ati propus acelasi pret ?  Contest  si 
evaluarea  de la  SC Prutul  si cea de la  SC GEO CAT  . Daca era acelasi pret si la Consumcoop  si la  
SC GEO CAT ,  nu era nicio problema . Fata de Consumcoop  mi se pare mult .  Ati fost sigur  ca il 
cumpara  si ce ati zis… ! » 

D-l  Aldea Gigi : » Aveti imbunatatiri . Aveti apa. » 
D-l primar : » Datele nu le-am dat eu . Au fost furnizate evaluatorului de catre Horia si 

Ticuta. Noi , Consiliul local  raspundem favorabil  cererii dumneavoastra  de  achizitionare a terenului,
iar dumneavoastra , daca  nu va convine  pretul, nu ajungem la  definitivarea  contractului de vanzare –
cumparare . » 

D-na Savulescu Stela : » Nu . Cine le-a dat ! Dar cand  le-ati primit  , ati vazut ! »
D-l primar : » Eu va spun ca nu am studiat pretul . » 
D-na Savulescu Stela : » E ,nu l-ati studiat ! Si Prutul este societate comerciala  si Consumcoop

este societate comerciala si  Geo Cat este societate comerciala . Eu contest pretul si pentru Prutul .Am 
vorbit la telefon cu  evaluatorul si mi-a zis ca in ce caliate  cer explicatii . » 

D-l Cipu Virgil : » Evaluatorul  a avut  niste criterii  pentru a stabili pretul . » 
D-l Enache Marius : »  Noi avem o cerere  si trebuie sa o analizam . Noi suntem de acord  sa 

vindem  terenul cu acest pret.  Daca nu sunteti de acord …. ! «  
D-na Savulescu Stela : »  Nu o sa fim de acord . Cand  a venit evaluatorul  trebuia sa stie, sa 

vina la fata locului . » 
D-l Enache Marius : » Ce motiv  avem noi  sa nu fim de acord ? Este un teren din domeniul 

privat , concesionat  si daca il vindem luam si noi un ban  pe el gramada . » 
D-l Cipu Virgil : » Noi nu avem nimic  impotriva  ca Prutul sa-l cumpere  cu pretul propus. » 
D-na Savulescu Stela : » Noi nu putem  sa micsoram pretul . La Prutul ,de la ultima evaluare  a 

mai fost  micsorat un pic, cu toate ca valoarea  terenurilor a crescut . » 
D-l Primar : » Nu au scazut doamna ? » .D-l Enache  Marius : » Noi cu Prutul am facut  atunci 
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o negociere , dar pretul este stabilit de evaluator . »
D-na Savulescu Stela : » Vi se pare corect sa fie aceste diferente ? » 
D-l Mangiurea Titi : » Nu . Dar daca evaluatorul  a facut asa !  Diferenta vine  doar din  stadiul 

fizic  al cladirii  . »
D-na Savulescu Stela : » Valoarea la toate magazinele  Consumcoop este mai mica  decat la SC

GEO CAT. « 
D-l Mangiurea Titi : » Doar nu spuneti ca  evaluarea dumneavoastra este mai rea. » 
D-na Savulescu Stela : » Nu.  Dar v-ati uitat  la evaluarile facute ? » 
D-l Mangiurea Titi : «  Nu. »
D-na Savulescu Stela : » Foarte rau . Acelasi  evaluator  a  facut  si randul trecut  si acum .» 
D-l Enache Marius : »  O diferenta foarte mare nu este  .Eu l-am intrebat si pe Horica . Si mi-a 

spus ca  i-a cerut hartile si  el (evaluatorul)   a facut  evaluarea . Din punctul nostru  de vedere  noi 
suntem de acord  cu vanzarea . Iar daca dumneavoastra  nu sunteti de acord  sa cumparati … . Daca  
acesta este pretul  , nu avem ce face. «  

D-na Savulescu Stela : »  Diferenta de la persoana fizica la persoana juridica este de 1 la 3. » 
D-l Mangiurea Titi : » Pentru ca  acesta este si motivul . Diferenta dintre locuinta si societate 

comerciala . » 
D-na Savulescu Stela : » De ce nu a fost  acelasi pret  , 2,6  euro / m.p. ? V-am spus . Daca era 

acelasi pret nu aveam nimic de zis. » 
Presedintele de sedinte intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii . 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare propus . 
Hotararea se adopta cu votul  a opt consilieri . Nu participa la vot doamna Savulescu Stela.
Se trece la puncrul 6 al ordinii de zi : » Proiectul de hotarare nr. 3/17.01.2014   privind 

vanzarea  prin incredintare  directa  a terenului intravilan , proprietate  privata a comunei 
Milosesti  , in suprafata de  15 400  m.p. ,  situat in satul Nicolesti , in T 22, Pc 108/1 , nr. 
cadastral / nr. topografic 20277 ,  CF  20277, categoria de folosinta curti constructii , Societatii 
Comerciale  PRUTUL S.A.-  GALATI ,   proprietara   constructiilor edificate pe acest teren « .

D-l primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
Comisiile de specialitate si-au prezentat rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarare 

propus. 
D-na Savulescu Stela : » Eu nu sunt  de acord  cu vanzarea  deoarece in anul 2010  terenul a 

fost evaluat de acelasi evaluator  si era de 2,5 euro / m.p.  iar acum  este de 1,00 euro / m.p. «  
D-l primar : » Dumneavoastra ati fost de acord sa facem o negociere  si o noua reevaluare . Si 

acum  nu sunteti  de acord cu pretul  de evaluare . » 
D-na Savulescu Stela : » Mie mi se pare  ca diferenta  este mare .  Daca ceilalti consilieri  sunt 

de acord , e treaba  lor. Raspund.  Si  Prutul are facilitati.  Are curent . » 
D-l Primar : » Curentul este al lor. » 
D-l Aldea Gigi : » Si-au bagat si piatra . » 
D-l Enache Marius : » Noi  am fost de acord  ca sa vindem atunci suprafata de teren 

concesionata  la SC Prutul  cu  2 lei / m.p. . Acum vindem cu 5 lei / m.p. «  
D-na Savulescu  Stela : » Daca vreti , vindeti . » 
D-na Ristea  Ana : » Sunt  diferentele acestea . » 
D-l Enache Marius : » Daca cumpara  la pretul  de evaluare de ce sa nu-l vindem .  Din punctul

meu de vedere  nu vad  de ce sa nu-l vindem . » 
D-l Mangiurea Titi : » Impozitul tot o sa-l luam . Daca plateste concesiunea  , per total , pe 

suma aceasta de  aproximativ 6900 lei , ar plati  aproximativ 45 de ani .  «  
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt interventii . 
Presedintele  de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
Hotararea  se adopta cu  votul a opt consilieri . Este impotriva doamna  Savulescu Stela .
Se trece la punctul «  Diverse «  . 
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D-l Enache Marius : » Domnule Primar , despre  deszapezire  ce ne spuneti ? » 
D-l Aldea Gigi : » Sunt bani ? » 
D-l Primar : » Am organizat serviciul de permanenta in Primarie . Ca alesi locali  ar trebui sa 

va interesati  si sa intrebati  nu numai  in sedinte. Domnul Aldea intreaba daca avem bani .  
Contractele pentru utilajele de deszapezire  le avem incheiate de anul trecut . »

D-l Aldea Gigi : » Aveti contracte ? » 
D-l  Mangiurea Titi : » Avem contracte cu  Dogaru si  Marian Zeca . » 
D-na Savulescu Stela : » Ati taiat masinile  acelea si vreau sa stiu  unde sunt banii. Unde s-au 

dus banii. Nu trebuiau  aprobati la venituri si cheltuieli ? » 
D-l Primar : » Deocamdata bugetul nu este aprobat . »
D-na Savulescu Stela : » Dar banii  sunt ? » 
D-l Mangiurea Titi:» Fierul l-am dat in decembrie  si nu am mai tinut nicio sedinta pana    

acum . » 
D-l Primar : »Banii au fost depusi in cont prin Trezorerie . » 
D-na Savulescu Stela : » Eu nu am stiut  si ma intreaba oamenii .» 
D-l Primar : » Au fost atatea fiare  in curte la nea Ion . Bunurile acestea au fost scoase din 

inventar . De ani de zile se  incearca sa le scoata .S-a procedat legal . S-a constituit o comisie de 
licitatie care a respectat legea . » 

D-na Savulescu Stela : » Nu am facut un proiect de hotarare sa aprobam veniturile ? » 
D-l Primar : » Nu am mai avut cand . Banii sunt in cont . In momentul cand facem  hotararea 

pentru aprobarea bugetului  prindem si  banii acestia.  Nu trebuia facut proiect pentru vanzare. De ce  
nu  ne-au  intrebat  oamenii  si pe noi , pentru  ca a fost anuntul  afisat. Si cei de la Camera de conturi  
ne-au spus  sa scapam  de ele . » 

D-na Savilescu Stela : » Uitati ca pe mine  m-au intrebat  . » 
 D-l Cipu Virgil : » Si eu am vrut sa cumpar  ceva dintre aceste materiale  , dar trebuia sa iau 

cu totul. Apoi am renuntat.  Am facut parte din comisie. Au fost vandute cu aproximativ 8 000 lei. «  
D-na Savulescu Stela : » Cu piatra ? Ati terminat ? Am zis sa puneti si la intrare la Stadion  » 
D-l Mangiurea Titi : » Am dus  la Stadion . » 
D-na Savulescu Stela : » La Brutarie ati  dus ? » 
D-l Primar : »  O sa mai ducem  piatra in gropi . »
D-na  Savulescu Stela : » Si ati considerat ca acolo este o groapa ! Sa ne gandim ce facem aici 

in  centru , pentru ca apa sta doar pe asfalt.  Ati adus pamant si ati pus florile  si toata apa vine la mine 
si la Gigi , spre intrare  la Stadion . Trebuie facut ceva . Ori scoatem cateva borduri sa treaca apa , ori 
altceva. » 

D-l Primar : » Sa vedem ce facem . La Gradinita o sa incepem cam din  iunie , incolo . » 
D-l Cipu Virgil : »  Vreau sa intreb ce facem cu acoperisul . » 
D-l Stoicescu Ion : » Puteam sa facem si cu cei de la 416 , ce se poate ,  glafurile , ce este mai 

usor. » 
D-l Primar : » Noi am tot asteptat  proiectul  privind reabilitarea  Gradinitei  prin Banca 

Mondiala . Dar constat ca ne-au mintit. Sa facem noi acoperisul anul acesta Avem o diferenta de 700 
milioane  sa definitivam  Baza sportiva  si  restul banilor o sa-i gestionam  pentru  Gradinita si  pentru 
strazi. « 

D-l Enache Marius : «  Mi se pare enorm  pentru  acoperisul Gradinitei. Marian Zeca a dat mult
mai putini bani pentru toata tabla aceea  de la el . » 

D-l Mangiurea Titi : » Lucrarea la Gradinita nu o putem face cu cei de la 416. »
D-l Stoicescu Mihai : » La glafuri  i-am putea folosi. » 
D-l Mangiurea Titi : » La glafuri da, insa la acoperis ,nu . Daca se intampla ceva ! Nu avem 

voie . » 
D-l Primar : » Cu centrala  de la Scoala ?  Ne trebuie una mai mare sau doua mai mici . »  
D-l Cipu Virgil : » Mai bine luam una mai mare la Scoala .Pe cea de la Scoala o ducem la 

Gradinita . » 
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D-l Primar : » Sa vindem caloriferele de la Gradinita la fier vechi , acelea  din fonta , care sunt 
foarte vechi  si se incalzesc foarte greu  si sa punem altele noi , care sa se incalzeasca repede . »  

D-l Cipu Virgil : » Pentru Gradinita avem proiect de reabilitare prin  Banca Mondiala , dar se 
tot amana , datorita crizei. Tot fumul   este in clasa .  De la Scoala  sa schimbam  centrala la Gradinita ,
sa schimbam caloriferele  si daca avem centrala si avem calorifere noi  cu aceeasi bani , aproximativ , 
cu care vindem caloriferele vechi nu o sa mai fie cum este acum . Si sa acoperim Gradinita . 

D-l Primar : »  Preturile  pentru  institutii  sunt mult  mai mari  pentru manopera decat  pentru 
persoane  fizice. Centrala este verificata de Concivic , avem contract cu ei. « 

D-na Savulescu Stela : »  Centrala trebuie facuta cu o firma . » 
D-l Primar : »  Chiar  daca instalatia este facuta ,  o firma autorizata  o verifica  la darea in 

folosinta . «  
D-l  Mangiurea Titi : » Sa  amenajam  spatiul pentru  cabinetul doctorei  la Dispensar. » «  
D-l Cipu Virgil : » Pana nu facem  acoperisul  doamna doctor  nu se poate muta  in celalalt 

spatiu .Acolo ploua ca afara . « 
D-l Primar : » Amenajarea costa foarte mult . 90  de milioane ne-a costat  doar linoleumul  de 

pe jos de la Dispensar. « 
D-l Cipu Virgil : Si imprejmuire trebuie facuta  si porti. » 
D-l Enache Marius : » As propune ca anul acesta sa incepem cu un proiect puternic pentru 

strazi. » 
D-l primar : » Sa incepen cu 2,5 miliarde pentru strazi . Sa  punem si un autogreder.  Am 

rezolva  cam 2/3 din  localitate.  Din cata piatra am adus , s-a facut ceva. La Tovarasia  aproape doua 
strazi, la Nicolesti la tanti Roza si strada Bisericii , la Milosesti s-a facut destul . » 

D-na Ristea Ana : » Sa luam si noi niste arbusti la Caminul cultural. » 
D-l Primar : » Daca nu sunt de zona , nu se prind . » 
D-l Cipu Virgil : » La Gradinita s-ai uscat toti. » 
D-l Aldea Gigi : » Sa punem salcii , ce se preteaza. » 
D-l Primar : » Sa facem  un proiect pentru strazi  cu localitatile din Asociatia  de Dezvoltare 

Intercomunitara .Daca va fi depus un proiect  va fi gata dupa anul 2016. Sa avem proiectul si pentru 
canalizare . « 

D-l Mangiurea Titi : » E bine si atunci . » 
D-l Primar : » Ne costa cam 50  milioane pentru asfaltare si tot cam  atat pentru canalizare . 

Noi avem studiul de fezabilitate . Ne-a costat 930 de milioane  in 2006. » 
D-na Savulescu Stela : » Reviga are canalizare ? »  
D-l Primar : » Da. Dar nu au statie de epurare  si nu o pot exploata . » 
Presedintele  de sedinta   intreaba  daca mai sunt interventii .
Nu mai sunt  interventii . 
Presedintele  de sedinta declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

Intocmit,
Secretar comuna Jipa Eugenia 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local  Stoicescu Mihai 
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