
R O M A N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI  
  

HOTARARE  

pentru completarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 2/ 25.02.2010 privind atribuirea de 
denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , judeţul Ialomiţa 

Consiliul local Miloşesti , judeţul Ialomiţa 
Avănd in vedere :
- prevederile art. 2 , lit. d) din OG nr. 63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri , aprobată  prin Legea nr. 48/2003 , cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile  art. 4  lit. b)  din  Regulamentul  de functionare  a comisiei de  atribuire de 

denumiri judeţene , respectiv municipiul Bucureşti  , aprobat  prin Ordinului  nr. 564 / 2008  al 
Ministrului  Internelor  si Reformei Administrative  ;

-    avizul  Comisiei Judeţene  Ialomita de atribuire  sau schimbare  de denumiri nr. 21/ 
13.09.2012 ;

Examinând :
-     expunerea de motive  a domnului  Primar , nr. 1867/21.08.2012 ;
-     referatul  viceprimarului  , nr.  1852/17.08.2012;
-     referatul inspectorului cu probleme de urbanism , nr.1858/20.08.2012 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert , 
nr.1818/ 22.08.2012 ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale, 
 culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 1877/22.08.2012 ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr.1868/21.08.2012 ;

In temeiul art. 36 alin. (2)  lit. c), alin. (5) , lit. d)  ,art. 45, alin. (2) , lit. e), art. 115 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală , republicată , cu modificările si 
completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se completează  anexa la Hotărârea Consiliului  local Miloşeşti nr. 2 / 25.02.2010 
privind  atribuirea de denumiri  străzilor din comuna  Miloşesti , judeţul Ialomiţa , cu strazile care  nu 
au primit denumire  , conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Prezenta hotărâre  va fi  comunicată  serviciilor  interesate si  va fi făcută  publică  prin 
grija secretarului comunei .

 PRESEDINTE DE SEDINTA  ,                                          
Consilier local Mangiurea Titi 
                                                                                                       Contrasemneaza  ,
                                                                                         Secretar comuna Jipa Eugenia

Nr. 19
Adoptata la Milosesti   
Astazi 01.10.2012 



ROMANIA 
JUDEŢUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL MILOŞEŞTI     
     

        Anexă la Hotărâre nr.  19    /   01.10.2012

Completarea tabelului 
cu   denumirea străzilor  comunei Miloşeşti 

Nr.
crt.

Denumirea străzii Observaţii 

Sat   MILOŞEŞTI 
1. Strada Prunului Corespunde  DS 382  si face legatura intre 

str. Principală si str. Viorelelor .
2. Strada Paltinului Corespunde  DS 2045  si face legatura intre 

str. Unirii  si De 149/2 .
3. Strada Socului Corespunde  DS 187  si face legatura intre 

str. Viorelelor  si De 113. 
4. Strada Castanului Corespunde  DS 107 , DS 156  si face 

legatura intre  str. Principală , str. Viorelelor 
si De 113 .

5. Strada Plopului Corespunde  De 113  si face legatura intre 
str. Principală si str. Vestului  .

6. Strada  Aleea Nordului Corespunde  De 111/3  si face legatura intre 
str. Principală si str. Vestului  .

7. Strada Prelungirea Meşteşugari Face legatura intre  str. Unirii  si De 116/5 .
Sat NICOLESTI 

1. Strada Silozului Face legatura intre  str. Buzăului  si 
S.C.Prutul Galaţi. 

2. Strada  Căminului Corespunde  DS 215  si face legatura intre 
str. Centrală  si str. Tineretului .

3. Strada  Măceşului Corespunde  DS 210,DS 299,DS 322 si face 
legatura intre  str. Centrală , str. Tineretului , 
str. Prelungirea  Aviatorilor  si str. 
Răsăritului .

4. Strada  Canalului Corespunde  De 62  si face legatura intre  str. 
Răsăritului  si str. Centrală  .

5. Strada  Cimitirului Corespunde  DS  346  si face legatura intre 
str. Clopotari si De 83/5/2 .

Sat TOVARASIA
1. Strada  Crinului Corespunde  DS 641  si face legatura intre 

str. Luncii si str. Pilonului .
2. Strada  Duzilor Corespunde  DS 363  si face legatura intre 

str. Luncii si str. Pilonului .
3. Strada  Stejarului Corespunde  DS 111  si face legatura intre 

str. Luncii si str. Pilonului .


