
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind completarea  Strategiei de dezvoltare a comunei Milosesti – CAPITOLUL 5 –

Domeniul 5.2 _ Infrastructura   

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

Examinand :
- referatul  viceprimarului , nr.1116/30.03.2018 ;
- expunerea de motive a primarului , nr. 1117/30.03.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.  ;

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

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Anexa 1 la HCL NR.8/27.07.2016 pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a comunei Milosesti pentru perioada 2014-2020 se completeaza dupa cum 
urmeaza : 

1. CAPITOLUL 5 – Domeniul 5.2 _ Infrastructura     se completeaza cu 
Obiectivul specific : Extinderea si imbunatatirea accesului la servicii publice ;

           Operatiuni indicative : Dezvoltarea  infrastructurii de management a 
deseurilor, de administrare a domeniului public si privat a localitatii 
                      Plan de actiune : dotarea cu utilaje si echipamente a serviciilor publice locale 
                      Finantare : PNDR, BUGETUL LOCAL 

Art. 2. - Completarile prevazute la articolul 1 a prezentei hotarari se incorporeaza 
prin grija PRIMARULUI , in  Strategiei de dezvoltare a comunei Milosesti pentru perioada 
2014-2020, documentul final fiind publicat pe site-ul Consiliului Local Milosesti 
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Art. 3. - Prezenta hotarare devine obligatorie si produce efecte de la data 
comunicarii . 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
COMUNEI  MILOSESTI . 

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Miloșești și prefectului județului Ialomița și 
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet  www primaria_miloșești.ro. 

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Aldea Gigi                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.13
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 03.04.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind implementarea proiectului 

 „ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE IN COMUNA MILOSESTI
JUDETUL IALOMITA ”

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
Examinand :
- referatul  viceprimarului , nr.1118/30.03.2018 ;
- expunerea de motive a primarului , nr. 1119/30.03.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.  ;

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

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

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului  „ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU
SERVICII  PUBLICE  IN  COMUNA  MILOSESTI  JUDETUL  IALOMITA  ”,  denumit  în
continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art.  3.  - Autoritățile  administrației  publice  locale se  obligă  să asigure  veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 5. -  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
COMUNEI  MILOSESTI . 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Miloșești și prefectului județului Ialomița și
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primaria_milosesti.ro. 

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Aldea Gigi                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.14
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 03.04.2018


