
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

H O T A R A R E 

privind instrumentarea  proiectului „ Asfaltare  drumuri de interes local , comuna Milosesti , 
judetul Ialomita „ , beneficiar comuna  Milosesti , judetul Ialomita 

Consiliul local Milosesti , intrunit in sedinta de indata astazi 24.10.2012 ,
Avand in vedere :
-    prevederile Hotararii  nr. 61 / 30.09.2010 a Consiliului  Judetean Ialomita  prin care s-a 

aprobat „ Documentul Strategic  cu Scenarii de Dezvoltare  Socio-Economica si Demografica  a  
teritoriului  judetului Ialomita , pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020” – „ Realizarea  
Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita „ , in cadrul  sub – directiei de dezvoltare 2.1.- 
Imbunatatirea  infrastructurii  de transport , fiind  cuprins  sub  indicatorul  SD 21Z2-08-
„ Reabilitare drumuri  locale  in comuna Milosesti „ ; 

- prevederile Ghidului solicitantului pe masura 322, PNDR – Grupuri de actiune  locala;
Examinand   expunerea de motive a Primarului  comunei Milosesti  nr.  2394/ 23.10.2011 

prin care se propune  adoptarea  unei hotarari  referitoare  la  aprobarea  necesitatii  si oportunitatii 
realizarii unei  Documentatii  de Avizare a Lucrarilor de interventie  pentru depunerea proiectului  pe 
masura 322, PNDR;

In temeiul  prevederilor  art. 36, alin.(2) lit.b  , alin. (4)  lit. d ),e) ,f) , 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 A R A S T E  :

Art.1. Se aproba  necesitatea  si oportunitatea  investitiei  „ Asfaltare  drumuri de interes 
local , comuna Milosesti , judetul Ialomita „  beneficiar - comuna  Milosesti , judetul Ialomita , cu 
o populatie de 2 781  locuitori . 

Art.2. Consiliul local Milosesti se angajeaza  sa asigure  exploatarea  drumurilor  in 
conformitate  cu  reglementarile in vigoare  privind  conditiile de exploatare  a drumurilor .

Art.3. Consiliul local Milosesti  se angajeaza  sa suporte din bugetul local  cheltuielile  de 
mentenanta  si gestionarea  investitiei , pe o perioada  de cel putin 5 ani  de la data la care  investitia 
a fost data  in  exploatare .

Art.4.  Cu aducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul 
comunei Milosesti , domnul Chitoiu   Nelu . 

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Mangiurea Titi 

Contrasemneaza ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 
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