
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI 

HOTARARE

pentru revocarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 31/ 23.07.2014 privind  
 cofinantarea obiectivului de investitii   „Asfaltare drumuri de interes local, 

comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita ,
Avand in vedere : 
-   prevederile   Ordonanţei   de  Urgenţă  a Guvernului   nr.28/2013    pentru aprobarea  

Programului  National  de Dezvoltare  L ocala  ,
-  prevederile Ordinului   nr.1851/2013   privind  aprobarea   Normelor  metodologice 

pentru  punerea în aplicare a prevederilor  Ordonantei  de urgenta  a Guvernului  nr. 28/2013 
pentru  aprobarea  Programului   National  de Dezvoltare  Locala ,

- prevederile Ordinului  nr.199/2014   privind  modificarea   si completarea   Normelor 
metodologice    pentru   punerea    in   aplicare   a   prevederilor  Ordonanţei    de   Urgenţă    a 
Guvernului   nr.  28/2013   pentru  aprobarea   Programului National   de  Dezvoltare   Locala  , 
aprobate     prin    Ordinul     vice-prim-ministrului       ,    ministerul     dezvoltării     regionale     si 
administratiei   publice  , nr.1851 /2013 ,

-   prevederile  HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaţiei tehnico
– economice aferente investiţiilor publice  , precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

-  prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ,

-  analizand Documentatia de avizare pentru lucrari de intervenţii şi indicatorii tehnico – 
economici ai proiectului „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” , 

Examinând :
- expunerea de motive nr. 2278/03.09.2014  ;
- referatul   tehnicianului  cu probleme de urbanism  nr. 2274/03.09.2014   ;

  -    raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 
administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , comert 
nr.  2289/03.09.2014 ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte , 
muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.2294/03.09.2014 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 2283/03.09.2014 ; 

  In temeiul art.36 , alin. (9) , art. 45  alin.(2) lit. a), art. 115 , alin. (1) , lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ,cu  modificările şi completările  ulterioare ,

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se revoca Hotararea  Consiliului local Milosesti nr. 31 / 23.07.2014 privind cofinantarea
obiectivului de investitii   „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”.

Art.2.  Primarul si inspectorul contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

Presedinte de sedinta  , Contrasemneaza  ,
Consilier local Dobrin Stefan  Secretar comuna Jipa Eugenia 
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