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HOTARARE
privind aprobared colinanldrii pentru reolizoreo obiectivului de investilii

,,Reabilitare drum iudelean DJ 702 H'

Consiliul Judeleon lalomifa,
Avdnd in vedere:
- Expunered de motive nr. 5802 din L6.07.2074 a Pregedintelui Consiliului

ludelean lalomifa;
Examindnd:
- Roportul nr.58L3 din 17.07.2074 al Direcliei lnvesti.tii gi Servicii Publice;
-Hotdrdreo Consiliului Judelean lalomila nr. 37 din 21.A4.20L1- privind

aprobdreo principalilor indicotori tehnico - economici lo obiectivele de investilii
pentru modernizarea/reabilitarea unor drumuri judelene gi darea ocestoro in

administrarea Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Turismului, ctt modificdrile

Roportul nr. din -.2a74 ol Comisiei economico-finonciare gi

agriculturd;
-Roportulnr.-din-.2074aIComisieideurbanism,amenajarea

teritoriului, dezvoltore regionald, proteclia mediului gi turism,
in conformitate cu:
- prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea administra.tiei publice locale nr.

215/2001 republicatd, cu modificdrile 5i completdrile ulterioore;
- prevederile Ordonanlei de Urgen.td o Guvernului nr. 28/2AB pentru

oprobarea Progromului nalional de dezvoltore locold;
- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei nr.

504/10.04.2074 privind aprobarea listei obiectivelor de investilii si sumele alocote
acestora pentru finanlarea Progromului de dezvoltare locold, pentru judelul lolomi.to,
pe anul 2AL4,

in temeiut ort.97 olin.(l) din Legea sdministraliei publice locole nr.215/200L,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
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Art. 7 Se aprobd cofinanforea pentru realizarea obiectivului de investilii
"Reobilitare drum judeleon DJ 1.02H", inclus fn Programul nalional de dezvoltare
locald, cu suma de 200.A00\ei.

Art. 2 Suma prevdzutd la art. 1 vo fi introdusd ?n bugetul generol al judelului

Ialomila.

Art. 3 Prezenta hotdrdre devine obligatorie gi produce efecte de la data
comunicdrii.

Art, 4 Prin grija Direcliei Coordonare Organizore, prezenta hotdrdre vo fi
comunicatd Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice gi direcliilor de
speciolitate implicate, urmdnd a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judelean lolomi,ta.

PRE$EDINTL
Vosile Sitvion CTUPERCA Contrasemneozd,

Secretarul judelului lalomilo
Adrian Robert IONESCU
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