
      
       ROMANIA  
      JUDEŢUL IALOMIŢA
      PRIMĂRIA COMUNEI  MILOŞEŞTI

                                                          PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  aderării Comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa ,
la  teritoriul  LEADER  constituit  sub denumirea  de  Asociaţia

“Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga”

      Consiliul Local al comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa,
       Având în vedere :
       - prevederile art.1. din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , cu modificările 

şi  completările ulterioare ; 
     -  prevederile  Ghidului Solicitantului Măsura 19- Submăsura 19.1 pentru participarea la 

Programul  Naţional de Dezvoltare Rurală  2014 -2020  axa  LEADER  prin care comunele  şi 
oraşele mici  sunt încurajate să colaboreze în scopul  dezvoltării economice  locale ; 

      - adresa nr. 194/26.03.2015 a Asociatiei “Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga”.

        - prevederile Hotărârii Consiliului  Local al Comunei Miloşeşti  nr. 6/ 12.03.2010 privind 
aderarea  Comunei Miloşeşti ., judeţul Ialomiţa , la Asociaţia «   Grupul de Acţiune  Locală  Ialomiţa
Centrală  Balaciu –Căzănesti – Reviga « , modificată prin Hotărârea Consiliului Local  Miloşeşti nr. 
15/13.09.2012  ;

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

             -  referatul secretarului comunei  , 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. 11 - (1) şi (2) , art. 12  - (1) , art.14 , art. 36 – (2) lit. e)  şi alin. (7) lit.c), 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. 1. Se aprobă aderarea  Comunei Miloşeşti , judetul Ialomiţa ,la  teritoriul  LEADER  
constituit  sub denumirea  de  Asociaţia “Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-
Căzăneşti-Reviga”.

Art.2. În conformitate cu ghidul aplicantului , Autoritatea  Publică Locală  - Comuna  
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , nu va adera la un alt  parteneriat  ce va implementa  o SDL ( Strategie 
de Dezvoltare  Locală)  cu finanţare  prin PNDR  2014 – 2020 .

Art.3.  Calitatea de membru  al Asociaţiei  “Grupul de   Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga”, va fi prevazută  in actul  Constitutiv. 



Art.4.  Reprezentantul U.A.T. – Comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , în cadrul  Asociaţiei 
“Grupul de  Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga”,  este Primarul comunei  
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  sau împuternicitul acestuia , numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispozitie .

Art.5.  U.A.T. – comuna Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , va cotiza către  Asociaţia “Grupul de   
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală  Balaciu-Căzăneşti-Reviga” suma de 1,5 lei  / locuitor /an .

Art. 6.  Obligaţiile financiare  rezultate  din aderarea  prevazută la art. 1 se suportă  din  
bugetul  local al Comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa .

Art.7.  Primarul  comunei  Miloşeşti  va aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 
Art.8.   Prezenta hotărâre  va fi comunicată  Institiţiei Prefectului , Asociaţiei “Grupul de   

Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga”, Primarului comunei  Miloşeşti  şi va fi
adusă la cunoştinţa  cetăţenilor  prin afişare la sediul Primariei  comunei  Miloşeşti  şi pe site-ul 
www.milosesti.ro de catre secretarul comunei Milosesti . 

                                                           INIŢIATOR ,
                                                      Primar  Chiţoiu Nelu 
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