
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

HOTARARE 

privind  darea in folosinta gratuita Oficiului  Judetean  Retea Postala  Ialomita  - Ghiseu 
Postal Milosesti  a spatiului situat in cladirea  Primariei comunei Milosesti 

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- necesitatea asigurarii unui spatiu Ghiseului Postal Milosesti   pentru realizarea  in bune 

conditii  a  serviciilor  postale catre populatia localitatii  ;
- prevederile pozitiei  nr.  17 din anexa nr. 39 la HG nr. 1353/2001 privind atestarea 

domeniului public al judetului Ialomita , precum si al  municipiilor, oraselor si comunelor  din 
judetul Ialomita , reactualizat prin Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 52/21.12.2009 ;

Examinand :
-   expunerea de motive a primarului , nr.1308/30.06.2011 ; 
-   referatul tehnicianului cadastru nr.  1309/30.06.2011 ;

            -   raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.  1368/05.07.2011  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 1379 / 06.07.2011 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice,  nr. 1380/06.07.2011 ; 

In temeiul art. 36 , alin. (2) , lit. “c”, alin. (5)  lit. b)   si art.  45 –(3) , art. 115 alin.(1) lit. b), 
art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala  , republicata in anul 2007 , cu 
modificările şi completările ulterioare

                                                   H O T A R A S T E :

Art.1.  Se da in folosinta gratuita Oficiului  Judetean  Retea Postala  Ialomita  - Ghiseu Postal 
Milosesti   spatiul  situat in cladirea  Primariei comunei Milosesti , format din doua camere  cu o 
suprafata totala de 25 mp ( 15 mp o camera si  10 mp o camera ) , conform planului de situatie 
prevazut in anexa la prezenta  hotarare  , pentru realizarea  in bune conditii  a  serviciilor  postale 
catre populatia localitatii  .

Spatiul dat in folosinta gratuita  este situat in incinta Primariei comunei Milosesti , judetul 
Ialomita , apartine domeniului public al comunei Milosesti   si este inscris la  pozitia  nr.  17 din 
anexa nr. 39 la HG nr. 1353/2001 privind atestarea  domeniului public al judetului Ialomita , precum 
si al  municipiilor, oraselor si comunelor  din judetul Ialomita , reactualizat prin Hotararea 
Consiliului local Milosesti nr. 52/21.12.2009 .

Art.2. Termenul de dare in folosinta gratuita  este de 5 ( cinci ) ani , cu posibilitatea 
prelungirii lui. 

Art.3. Conditiile  de dare in folosinta gratuita si obligatiile partilor vor fi prevazute  in 
contractul  de comodat  ce se va incheia intre primarul comunei Milosesti ,  domnul Zaca Vasile  , ca 



reprezentat al Consiliului local Milosesti si reprezentatul Oficiului  Judetean  Retea Postala  Ialomita 
- Ghiseu Postal Milosesti . 

Art. 4. Primarul comunei Milosesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier local    Ristea Ana 
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Secretar comuna Jipa Eugenia 
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