
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

STEMA UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV- 
TERITORIALE

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind cofinantarea obiectivului de investitii 
„Asfaltare drumuri de interes local, 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  act de Ordinul  nr.199/2014   privind  modificarea   si completarea   
Normelor metodologice    pentru   punerea    in   aplicare   a   prevederilor     Ordonanţei 
de   Urgenţă    a Guvernului   nr.  28/2013   pentru  aprobarea   Programului   National   
de  Dezvoltare   Locala  , aprobate     prin    Ordinul     vice-prim-ministrului  ,  ministerul  
dezvoltării     regionale     si administratiei   publice  , nr.1851 /2013 ,

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 ,

analizând Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii şi indicatorii 
tehnico – economici ai proiectului „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, 
judeţul Ialomiţa” , 

Examinând :
- expunerea de motive nr.    Primarului comunei Milosesti ;
- referatul nr.  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    ; 

-   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.  ; 

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 ,
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CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  MILOŞEŞTI  adoptă prezenta hotărâre.

            Art.1.- Se aprobă finanţarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes local, comuna 
Miloşeşti, judeţul Ialomiţa”, cu valoarea totala de 651 799 lei, in baza Programului National 
de Dezvoltare Locala , instituit, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 28/2013.

            Art. 2.- Se aproba cofinanţarea proiectului cu valoarea de  30 486 lei , din
valoarea totala a proiectului.

   Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul

COMUNEI MILOŞEŞTI.

Initiator,
Primar Chitoiu Nelu  

  
Secretar comuna Jipa Eugenia 
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