
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind desemnarea domnului Trifu Dumitru, primar al comunei Miloșești, ca

responsabil să reprezinte localitatea în relația cu A.F.I.R.,în derularea contractului de
finanțare nr.C1920074X220582303417/15.10.2018

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 

            Având in vedere :
- prevederile art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,republicată și actualizată 
- prevederile art.148 alin.(2) și art.154, alin. (6)  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ

Examinand :
- referatul de aprobare al primarului , nr.661/18.02.2021;
- referatul  referentului achiziții publice , nr.660/18.02.2021;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.677/18.02.2021  ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.689/18.02.2021  ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si
liniştii publice, nr.683/18.02.2021 ;       

In temeiul Art.129 alin. (1)  si (2) lit.b și alin.(4) lit. a și g din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă desemnarea domnului Trifu Dumitru, primar al comunei Miloșești, ca 
responsabil să reprezinte localitatea în relația cu A.F.I.R., în derularea contractului de finanțare nr. 
C1920074X220582303417/15.10.2018.
            Art.2 Primaru comunei Miloșești, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri,cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

 Art. 3. Prezenta  hotarare  se comunica Institutiei  Prefectului – Judetul Ialomita, Primarului 
comunei  Milosesti,compartimentului financiar contabil,A.F.I.R,  iar aducerea la  cunostinta publica  
se face prin  afisare la sediul  Primariei comunei Milosesti  si prin afisare  pe site-ul propriu  
www.milosesti.ro. 

                 Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local Mangiurea Titi                 

                                                                                                                  Contrasemnează ,
  Secretar general al U.A.T.

                                                                                                   Nicula Silviu-Dragoș
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