
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

STEMA UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV- 
TERITORIALE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie 
„Pietruire drum comunal DC 51( strada UNIRII)”, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, 

În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările  ş i  completările,

analizând   prevederile   Ordonanţei   de  Urgenţă  a Guvernului   nr.28/2013    
pentru aprobarea  Programului  National  de Dezvoltare  Locala  ,

luând   act   de   Ordinul    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 ,

luând  în considerare  prevederile  Hotărârii Guvernului 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, 

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

Examinând :
- expunerea de motive nr.2812/10.12.2014 a Primarului comunei Milosesti  ;
- referatul nr. 2811/10.12.2014, 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. 2825/10.12.2014  ; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi 
sport,nr.2826/10.12.2014 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. 2824/10.12.2014 ; 

  având in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), 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 aprobă investitia  „ Pietruire  drum comunal DC 51( strada UNIRII),  
comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, si a devizului general privind cheltuielile necesare 
investitiei cu urmatorii indicatori   tehnico – economici :

I.     a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 527 000  lei;
     din care :
     -  C + M (inclusiv TVA) =   440 000 lei;
               -  valoare cofinantare = 87 000  lei. 
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II.  Esalonarea investitiei :
           Anul 2014 : -   prin HCJ Ialomita nr.74 din 29.10.2014   =  440.000 lei.

                          -   Bugetul local                                             =    87.000 lei.

III. Capacitati : 
- Lungime = 840,00 m
- Latime  platforma = 6,00 m
- Latime parte  carosabila = 5,00 m 
- Latime  acostamente = 2 x 0,5 m 
- Rigole si tuburi de traversare 

                
           Art.2 – Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinirte de catre  Primarul localitatii 
si inspectorul contabil  .

Presedinre de sedinta  ,
Consilier local POPA ION   

                                               Contrasemneaza , 
Secretar comună  Jipa Eugenia 
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