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                                                          PROIECT  DE  HOTARARE 
               pentru modificarea  Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 6/12.03.2010 
privind aderarea Consiliului Local al comunei Miloşeşti  la Asociaţia “Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga”

      Consiliul Local al comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa,
       Având în vedere :
       - prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ;
       - prevederile Rgulamentului (CF) nr. 1698 al Consiliului din 20.09.2005 privind 

sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) ;

       - considerând că scopul Asociaţiei « Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrala 
Balaciu – Căzăneşti – Reviga »este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi , 
pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor 
comun ;

          Examinând:
    -  expunerea de motive a Primarul comunei ,nr.  ;

             -  referatul tehnicianului cadastru  , nr.  ;  
    -  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

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

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

    -  raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu şi turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice , nr.  ;

    In temeiul art. art. 11 - (1) şi (2) , art. 12  - (1) , art.14 , 45 - (2)  lit. f), art.62 – (1 ) , 
art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicată ,  cu modificările si completările ulterioare

                                                    H O T Ă  R Ă Ş T E :
 

    Art. I. Hotărârea  Consiliului local Miloşeşti nr. 6/12.03.2010 privind aderarea 
Consiliului Local al comunei Miloşeşti  la Asociaţia “Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa 
Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga”, se modifica dupa cum urmeaza : 

1. Titlul hotararii se modifica si va avea urmatorul cuprins :
« Hotărâre  privind aderarea Comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa   la Asociaţia 

“Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga” « .
2. Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

«  Se aproba aderarea Comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  la ASOCIAŢIA ,, GRUPUL DE 
ACŢIUNE  LOCALĂ IALOMIŢA CENTRALA BALACIU – CĂZĂNESTI – REVIGA ,,  , 
insuşind   prevederile Statutului acesteia . » 

3. Art. 2  se modifica si va avea următorul  cuprins :
« Reprezentantul   Comunei Miloşeşti  în cadrul   Asociaţiei “Grupul de   Acţiune 

Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga” este  domnul Chiţoiu Nelu  - primarul 
comunei  Miloşeşti  sau   împuternicitul  acestuia , numai pe baza  unui mandat  de 



prezentare , aprobat prin dispozitie   iar animator local se împuterniceste  domnul Pop 
Dumitru . »

   Art. II.  Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului , în termenul prevăzut 
de lege,  prefectului judeţului Ialomiţa şi preşedintelui Asociaţiei « Grupul de Acţiune Locală 
Ialomiţa Centrala Balaciu – Căzăneşti – Reviga » la sediul acestuia. 
                                                                                                   

                      PRIMAR ,
                Jr. Chiţoiu Nelu 

                                                                                 Secretar comună 
Jipa Eugenia 
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