ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al dlui Dobre Petrică

Prin adresa înregistrată la nr. 453/02.02.2018 Partidul Naţional Liberal confirmă
apartenenţa la P.N.L. a supleantului Dobre Petrică, ales pe lista pentru Consiliul Local la
alegerile locale din 05 iunie 2016, în vederea validării mandatului de consilier local, ca
urmare a încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Banu Octavian Luci.
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) „comisia de validare examinează
legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea
mandatelor.”
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al dlui Dobre Petrică

Ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local a dlui Banu Octavian - Luci, în
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
mandatul de consilier local încetează de drept, consiliul local adoptând în prima şedinţă
ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se
declară vacant locul consilierului în cauză.
În urma verificării listei de candidaţi pentru consiliul local depusă de P.N.L. la
alegerile locale din data de 05.06.2016, precum şi cererea de renunţare a dlui Nedelcu
Ion, rezultă că următorul supleant este dl Dobre Petrică.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al dlui Dobre Petrică

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de
disciplină a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul
de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa
ordinară a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre prevede validarea mandatului de consilier local al dlui Dobre
Petrică.
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al dlui Dobre Petrică

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 15.02.2018, în şedinţa comisiei de validare
a Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu

Astăzi 15.02.2018 comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei
Mihail Kogălniceanu în şedinţa de constituire din data de 25.06.2016 a examinat, în
conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii supleanţilor din
lista de candidaturi prezentată de P.N.L. pentru alegerile din data de 05.06.2016. Comisia
constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate,
fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al dlui Dobre
Petrică.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte,
Natu Gheorghe

Secretar,
Dincă Mihai

Membri,
Florea Mariana - Loredana

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Prin Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. 6/25.06.2016 s-au
constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa.
Urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Banu Octavian Luci, se impune modificarea componenţei comisiei pentru agricultură, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism cu noul
consilier local Dobre Petrică, al cărui mandat a fost validat prin Hotărârea Consiliul Local
Mihail Kogălniceanu nr. __/14.02.2018.
Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Având în vedere Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr.
55/30.10.2017 prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local
al dlui Banu Octavian - Luci şi Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr.
__/14.02.2018 prin care a fost validat mandatul de consilier local al dlui Dobre Petrică, se
impune modificarea componenţei comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi
urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism constituită prin H.C.L. nr.
6/25.06.2016 prin înlocuirea dlui Banu Octavian - Luci cu dl Dobre Petrică.

Secretar
Ionescu Tudoriţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre
mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 alin (1) şi
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. 15 şi 17 din Regulamentul – cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2005, modificată şi completată
prin Legea nr. 673/2002.
Proiectul de hotarare prevede modificarea componentei comisiei pentru
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţie
mediu şi turism.
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.
Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1
alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2012 privind constituirea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 alin (1) şi (2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 15 şi 17 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2005, modificată şi completată prin Legea nr.
673/2002, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de
securitate şi igienă a muncii.
(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În
funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa
orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora
prin hotărâre a consiliului local.”
Munca în folosul comunităţii se desfăşoară sub îndrumarea dlui viceprimar care
întocmeşte şi pontajele cu beneficiarii ajutorului social. Începând cu noua legislaţie aceste
situaţii vor fi prezentate Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa, în vederea
efectuării plătii familiilor acelor beneficiari care au prestat orele cuvenite şi celor scutiţi
de muncă conform actelor justificative depuse la dosar.
Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărare in forma şi conţinutul prezentat.
PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de
securitate şi igienă a muncii.
(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de
muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul
anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora
prin hotărâre a consiliului local.”
În conformitate cu prevederile art. 7^1 alin.(1) Prin persoană aptă de muncă se
înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă
pentru prestarea unei munci.
(2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.

Având în vedere planul de activităţi şi obiectivele propuse de primarul comunei
Mihail Kogalniceanu, beneficiarii ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, actualizată, vor efectua orele de muncă lunar sub directa
îndrumare a dlui viceprimar, după listele cu orele muncă emise de compartimentul de
asistenta sociala în conformitate cu prevederile legislative.

INSPECTOR ,
HERMENEANU MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI
URBANISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA MEDIULUI SI
TURISM

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat
Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie
sociala, protectia mediului si turism, a analizat raportul compartimentului asistenta
sociala, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce
urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din
data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2),
(7), (8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu
modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat.
Proiectul de hotarare prevede aprobarea planului de actiuni sau de lucrări de
interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre
persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.
Preşedinte
Voinea Vasilică
Membri: Crăciun Stelică
Barbu Mihăiţă
Istrate Emil

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni
sau lucrari de interes local pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca
prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca
este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) si (9) din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu modificarile si completarile
ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin.
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la
situatia terenurilor disponibile.
Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul M. Kogalniceanu – 113.368 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, parcela: 1/1 – 9/1
10/2, 10/3, 11/1, 11/5, 11/6, 15, 16/1, 24, 27/4, 27/5, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 31 – 32, 33,
39, 40, 42, 45, 47, 48, 52/1, 58, 65/2, 68/2, 72 – 100, 110/2, 112 – 114, 112/1, 117/2,
120/1, 122/1, 124, 126, 127/1, 128 – 158, 159/1, 159, 161, 162, 167, 169 – 172,
172/1, 172/2, 173 – 181, 182/2, 183 – 185.
- satul Hagieni - 42.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.
Fata de cele mai sus mentionate supun Consiliului Local Mihail Kogalniceanu
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin.
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la
situatia terenurilor disponibile.
Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul Mihail Kogalniceanu – 113.368 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, parcela: 1/1 –
9/1 10/2, 10/3, 11/1, 11/5, 11/6, 15, 16/1, 24, 27/4, 27/5, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 31 – 32,
33, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 52/1, 58, 65/2, 68/2, 72 – 100, 110/2, 112 – 114, 112/1,
117/2, 120/1, 122/1, 124, 126, 127/1, 128 – 158, 159/1, 159, 161, 162, 167, 169 –
172, 172/1, 172/2, 173 – 181, 182/2, 183 – 185.
- satul Hagieni
- 42.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.
Considerăm necesară supunerea spre aprobare a proiectului de hotarare privind
actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii
dispozitiilor Legii nr. 15/2003

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI
URBANISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA MEDIULUI SI
TURISM

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie
sociala, protectia mediului si turism a analizat raportul compartimentului urbanism,
expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a
fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de
14.02.2018.
Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală si prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala.
Proiectul de hotarare prevede actualizarea situatiei terenurilor disponibile aflate in
domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale, din intravilanul localitatii, in
vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 la proiectul de
hotarare.
Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.
Preşedinte
Voinea Vasilică
Membri: Crăciun Stelică
Barbu Mihăiţă
Istrate Emil

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind actualizarea
anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor disponibile in vederea
aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca
este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin.
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
personala, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 15848/2017 Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita a acordat
aviz conform pentru organizarea reţelei şcolare Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu
(nivel prescolar, primar, gimnazial).
In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, actualizata, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul
conform al inspectoratelor şcolare.
Fata de cele mai sus mentionate, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului
local proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa in forma
si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, actualizata, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul
conform al inspectoratelor şcolare.
Prin adresa nr. 15848/2017 Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita a acordat
aviz conform pentru organizarea retelei scolare Şcoala Gimnazială Mihail Kogalniceanu
(nivel prescolar, primar, gimnazial).
Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului
local proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa in forma
si continutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI
SPORT, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa
Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
protectie copii, tineret si sport, administraţie publică locală a analizat raportul
secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat
ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinară a Consiliului Local din
data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2)
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a)
pct. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Proiectul de hotarare prevede organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ
de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa –
Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, anul şcolar 2018/2019, in urma avizului acordat
de Inspectoratul Scolar Judeţean Ialomita.
Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Florea Mariana – Loredana

Membri: Olteanu Daiana – Cristina
Voinea Vasilică
Milea Gherase
Barbu Mihăiţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a
unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011, prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in
care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in
forma si continutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018

Numărul total de funcţii din instituţie este 24, din care:
funcţii publice de conducere: 1
funcţii publice de execuţie: 10, din care 1 vacant
funcţii contractuale de execuţie: 11, din care 3 vacante
funcţii de demnitate publică - 2
Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2017 în forma şi conţinutul
prezentat.
-

Primar
Dinu Alexandru

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018

În cadrul aparatului de specialitate al primarului funcţionează următoarele
compartimente:
- compartiment asistenţă socială – 1
- compartiment stare civilă – 1
- compartiment registrul agricol şi urbanism – 2
- compartiment contabilitate – 1
- compartiment impozite şi taxe – 1
- compartiment casierie – 1
- cabinetul primarului – 1
- compartiment situaţii de urgenţă – 1
- compartiment poliţie locală - compartiment ordine şi linişte publică şi pază a
bunurilor –3
- compartiment achiziţii publice – 1
- bibliotecă – 1
- Cămin Cultural – 1
- administrativ gospodăresc – 4
- alimentare cu apă - 2
Numărul total de funcţii din instituţie este 24, din care:
- funcţii publice de conducere: 1
- funcţii publice de execuţie: 10, din care 1 vacantă
- funcţii contractuale de execuţie: 11, din care 3 vacante
- funcţii de demnitate publică - 2

Secretar
Ionescu Tudoriţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre
mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotărâre prevede aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru anul 2018.
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din
localitatea Mihail Kogălniceanu

Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei
pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi, astfel:
- închirierea Căminului Cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi
activităţi distractive :
 pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei
 pentru organizarea de botezuri = 500 lei
- pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu = 15 lei/oră.
Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din
localitatea Mihail Kogălniceanu

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, ‚consiliul local hotărăşte darea în
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz.’
Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei
pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi, astfel:
- închirierea căminului cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi
activităţi distractive :
 pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei
 pentru organizarea de botezuri = 500 lei
- pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu = 15 lei/oră.

Inspector,
Ududui Angelică

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din
localitatea Mihail Kogălniceanu

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a
analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a primarului şi
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5)
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată.
Proiectul de hotarare prevede stabilirea cuantumului chiriei pentru
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail
Kogălniceanu.
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.
Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din
localitatea Mihail Kogălniceanu

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local
adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local pe anul 2018
In conformitate cu prevederile art. 39 alin.(6) din Legea finantelor publice locale
nr. 273/2006 proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de
maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I. In data de 03 ianuarie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 4
Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.
Proiectul de buget al comunei Mihail Kogalniceanu pe anul 2018 se prezinta
astfel:
I. BUGETUL LOCAL 4.192.000
II. BUGETUL VENITURILOR PROPRII 150.000

lei
Bugetul local ( cheltuieli ) din care:
-Autorităţi publice
-Ordine publică şi siguranţă naţională
-Invatamant
-Cultura, recreere si religie
-Asigurari si asistenta sociala
-Servicii publice
-Salubritate
Canalizare
-Transport
Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri

1.612.000
140.000
144.000
200.000
805.000
151.000
71.000
950.000
1.379.000
15.000

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001 consiliul local aproba, la propunerea primarului, bugetul
local.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2018
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de
disciplina a analizat raportul intocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de
motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus
dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6)
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii bugetului
de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.
Proiectul de hotarare prevede aprobarea bugetului local pe anul 2018 conform
anexei din proiectul de hotarare.
Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.
Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2018

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.
36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotarare privind
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali
Potrivit art. 34 din din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
actualizată:
„(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor
consiliilor judeţene nu li se acorda indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participa la şedinţele
ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din
indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului
general al municipiului Bucureşti, după caz*).
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.
(2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna. »
Potrivit prevederilor art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice „prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care
beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la
10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau
primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la
art. 16 alin. (2)”.
Proiectul de hotărâre prevede stabilirea indemnizaţiei acordată consilierilor locali
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la 10% din
indemnizaţia lunară a primarului. Numărul maxim de şedinţe lunare pentru care se poate
acorda indemnizaţia este de 3, astfel :
- 1 şedinţă ordinară a Consiliului Local ;
- 2 şedinţe ale comisiei de specialitate.
Indemnizaţia lunară se va acorda după cum urmează :
- pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local – 5% din indemnizaţia
lunară a primarului ;

-

pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi la 1 şedinţă a
comisiei de specialitate – 7,5% din indemnizaţia lunară a primarului ;
pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi 2 şedinţe ale
comisiei de specialitate – 10% din indemnizaţia lunară a primarului.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei
consilierilor locali în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotărâre privind
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali
Potrivit prevederilor art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice „prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care
beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la
10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau
primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la
art. 16 alin. (2)”.
Potrivit art. 34 din din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
actualizată:
„(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor
consiliilor judeţene nu li se acorda indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participa la şedinţele
ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din
indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului
general al municipiului Bucureşti, după caz*).
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.
(2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna. »
Proiectul de hotărâre prevede stabilirea indemnizaţiei acordată consilierilor
locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la
10% din indemnizaţia lunară a primarului. Numărul maxim de şedinţe lunare pentru care
se poate acorda indemnizaţia este de 3, astfel :
- 1 şedinţă ordinară a Consiliului Local ;
- 2 şedinţe ale comisiei de specialitate.
Indemnizaţia lunară se va acorda după cum urmează :
- pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local – 5% din indemnizaţia
lunară a primarului ;
- pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi la 1 şedinţă a
comisiei de specialitate – 7,5% din indemnizaţia lunară a primarului ;
- pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi 2 şedinţe ale
comisiei de specialitate – 10% din indemnizaţia lunară a primarului.
SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de
disciplina a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul
de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta
ordinară a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 40 din
Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi
art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată.
Proiectul de hotarare prevede stabilirea indemnizaţiei acordată consilierilor locali
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la 10% din
indemnizaţia lunară a primarului.
Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.
Preşedinte
Natu Gheorghe
Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sens in care avizeaza favorabil
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul
prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative,
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’
Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017 în forma şi conţinutul
prezentat.

Primar
Dinu Alexandru

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de
motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus
dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31
decembrie 2017.
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4)
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12)
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.
Preşedinte
Natu Gheorghe
Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice
locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în
forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
NR:_____/_____________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii a 2 unitati
administrativ – teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009

Urmare aprobării de către Consiliul Local Gura Ialomiţei, respectiv Consiliul
Local Mărculeşti a aderării la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 se
solicită acordul cu privire la intrarea acestora în cadrul Asociaţiei.
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul
de hotărâre privind aprobarea aderarii a 2 unitati administrativ – teritoriale la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR
RAPORT
NR.______/_______________
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii a 2 unitati
administrativ – teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009

Urmare aprobării de către Consiliul Local Gura Ialomiţei, respectiv Consiliul
Local Mărculeşti a aderării la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 se
solicită acordul cu privire la intrarea acestora în cadrul Asociaţiei.
Proiectul de hotărâre prevede aderarea Consiliului Local Gura Ialomitei, judetul
Ialomita şi a Consiliului Local Mărculeşti, judeţul Ialomiţa la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ‘ECOO 2009’.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii a 2 unitati
administrativ – teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de
disciplină a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul
de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa
ordinară a Consiliului Local din data de 14.02.2018.
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile 11, art. 36 alin. (7)
lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre prevede aprobarea aderarii Consiliului Local Gura Ialomitei,
judetul Ialomita şi a Consiliului Local Mărculeşti, judeţul Ialomiţa la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ‘ECOO 2009’
Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
Florea Neculai
Florea Ion
Dincă Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________
cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea aderarii a 2 unitati
administrativ – teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că
este întocmit în conformitate cu prevederile art. 11, art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune
Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

