
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 

HOTARARE

privind   majorarea  cotei de cofinantare pentru proiectul  
„Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” 

- Strada PRIMAVERII 

Consiliul local  Milosesti , judetul Ialomita ,
Avand in vedere :

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

- prevederile HCL Milosesti nr. 26/24.10.2012 privind  instrumentarea  proiectului„Asfaltare
drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa” , beneficiar comuna Milosesti , judetul 
ialomita;

- prevederile HCL Milosesti nr. 7/18.02.2014 privind aprobarea  bugetului local  pentru anul 
2014 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Contractul de  finantare  nr.   C 413322011232347114 / 29.04.2014  pentru  acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvolatre Rurala   
Romania   , incheiat  cu   CRPDRP 3 Sud Muntenia ;

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la  asigurarea cofinantarii  
proiectului  cu suma de 208 659 lei din  bugetul local ;

Examinând :
- expunerea de motive nr. 2471/02.10.2014 a  Primarului comunei Milosesti ;
- referatul nr. 2458/ 02.10.2014 , al tehnicianului  cu probleme de urbanism ;

  -    raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 
administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , comert  
 nr. 2482/03.10.2014; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte , 
muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr. 2481/03.10.2014 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 2483/03.10.2014 ; 

In temeiul  prevederilor  art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), art. 46, alin. (1) , art.68 alin.(1) lit.b), 
precum şi pe cele ale art.128 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 aproba  majorarea  cotei de cofinantare  pentru  proiectul   „  ASFALTARE   
DRUMURI DE INRETES  LOCAL, COMUNA MILOSESTI, JUDETUL IALOMITA „  - Strada  
PRIMAVERII  , cu suma de  79  723,77 lei   la care se adauga  TVA  in suma de 19 133,70 lei .
            Art. 2-   Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza   primarul  Comunei  
MILOŞEŞTI.

Presedinte de sedinta ,
Consilier local  POPA ION   

  Contrasemneaza ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 
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