România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 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
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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.
Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de asistenţă socială
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2), 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul
2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte
de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul asistenţă socială din cadrul primăriei va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică compartimentului de asistenţă socială din
cadrul primăriei, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Ialomiţa, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________

Contrasemnnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

Consiliul Local Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

Anexa la HCL nr. ____/____________

PLAN DE ACTIUNI SAU DE 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

ACTIUNEA/OBIECTIV

RESPONSABIL

TERMENE

REZULTATE ASTEPTATE

Obiectiv strategic 1 : Incluziunea sociala si asigurarea participarii active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare ore la
solicitarea primarului comunei Mihail Kogalniceanu, in cadrul unor actiuni sau lucari de interes local
Obiectiv operational 1.1 : Asigurarea si imbunatatirea permanenta a activitatii desfasurate de catre persoanele majore apte de
munca din familia beneficiara de ajutor social in cadrul unor actiuni sau lucari de interes aflate in atributiile Primariei Mihail
Kogalniceanu
Viceprimar
ianuarie – februarie
Actiunea 1.1.1. :
decembrie
 Dobandire de noi
- deszapezirea cailor de acces la
abilitati si cunostinte de
institutiile publice
catre beneficiarii de
Actiunea 1.1.2.:
Viceprimar
ianuarie – aprilie
ajutor social ;
- asigurarea lemnelor pentru
noiembrie - decembrie
 Sustinerea
centralele termice (primarie, scoala,
functionalitatii
gradinita) si a functionarii acestora

Actiunea .1.1.3:
- efectuat curatenie domeniul public
al comunei si institutiile publice
Actiunea 1.1.4.:
- efectuat lucrari de intretinere si
paza la platforma de compost
Actiunea 1.1.5. :
- lucrari de intretinere si extindere
cimitir
Actiunea 1.1.6. :
- reparatii curente (primarie, scoala,
gradinita)
Actiunea 1.1.7. :
- lucrari de intretinere si
monitorizare la Podul de la Hagieni
Actiunea 1.1.8. :
- efectuat curatenie/intretinere si
noi amenajari in parc, drumuri
publice
- lucrari de intretinere a zonelor
de protectie severa la puturile
forate F1, F2, F3
Actiunea 1.1.9. :
- lucrari de intretinere salon de nunti
Actiunea 1.1.10. :
- curatat malul raului Ialomita
Actiunea 1.1.11. :
- supravegherea zonelor limitrofe

Viceprimar

lunar

Viceprimar

lunar

persoanei/familiei,
mentinerea in mediul
propriu de viata ;


Viceprimar

martie - octombrie

Viceprimar

lunar

Viceprimar

lunar

Viceprimar

lunar





Viceprimar

lunar

Viceprimar

martie - octombrie

Viceprimar

lunar



Prevenirea savarsirii
actelor infractionale
prin crestera gradului de
utilitate urmare a
implicarii beneficiarilor
in actiuni in folosul
comunitatii si totodata a
propriei
persoane/familii ;
Contribuirea
beneficiarilor de ajutor
social la mentinerea
curateniei comunei ;
Prevenirea
marginalizarii sociale a
acestei categorii de
beneficiari prin
participarea activa la
actiuni in folosul
comunitatii ;
Utilizarea eficienta a
resurselor umane aflate
la dispozitia Primariei

Actiunea 1.1.12.:
- intretinere pepiniera

Viceprimar

martie - octombrie

Actiunea 1.1.13. :
- lucrari de intretinere stadion
Actiunea 1.1.14. :
- amenajare parculete de joaca
pentru copii, plantat flori, pomi,
intretinere spatii verzi
Actiunea 1.1.15. :
- actiuni de instructaj privind
normele de tehnic a securitatii
muncii pentru toate persoanele care
presteaza actiuni ori lucrari de
interes local

Viceprimar

lunar

Viceprimar

lunar

Compartimentul pentru situatii
de urgenta

lunar

Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana

Mihail Kogalniceanu cu
cheltuieli reduse de la
bugetul local

Contrasemnnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor
disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003.
Examinand :
- expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se actualizează situaţia terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al
unităţii administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii, în vederea aplicării
dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi __________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _____/____________
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

SITUAŢIA
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii
administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii

Localitatea
Mihail
Kogălniceanu
Hagieni

Total
suprafaţă
- mp 113.368

Curţi
construcţii

42.000

Arabil
- mp 113.368

Din care :
Vii

Livezi

Păşuni

42.000

Date de identificare a suprafeţelor de teren:
-

-

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 în tarlaua 171, parcela 944.

Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat
cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- prevederile cap. III art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
actualizată;
- avizul nr. 15848/15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa.
Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 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, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu
personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa – Şcoala
Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul şcolar 2018/2019, conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul Primăriei
Mihail Kogălniceanu şi pe site-ul www.primariamihailkogalniceanu.ro.
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Mihail
Kogălniceanu - primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – judeţul
Ialomiţa şi Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa
Anexa la H.C.L. nr. ___/__________

Reţeaua Şcolară din comuna Mihail Kogălniceanu
Unitatea de Învăţământ de Stat cu personalitate juridică
din comuna Mihail Kogălniceanu
Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu
Anul şcolar 2018/2019






Grădiniţa cu program normal – 60 preşcolari, din care:
- 1 grupă mică cu 20 preşcolari
- 1 grupă mijlocie cu 20 preşcolari
- 1 grupă mare cu 20 preşcolari
Învăţământ primar – 97 elevi, din care:
- 1 clasă pregătitoare cu 21 elevi
- 1 clasă I cu 16 elevi
- 1 clasă a II-a cu 20 elevi
- 1 clasă a III-a cu 23 elevi
- 1 clasă a IV-a cu 17 elevi
Învăţământ gimnazial – 87 elevi, din care:
- 1 clasă a V-a cu 21 elevi
- 1 clasă a VI-a cu 21 elevi
- 2 clase a VII-a cu 29 elevi
- 1 clasă a VIII-a cu 16 elevi

Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată.
Examinând :
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b), 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, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2018 al aparatului de
specialitate al primarului, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările şi completările stabilite
în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, în termenul reglementat de legislaţia în vigoare, respectiv minim 30 de zile.
Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:
- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana -Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ___________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând :
- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ
683/12.01.2018, nr. ILGSTZ 1084/23.01.2018;
- Hotărârea Consiliului judeţean Ialomiţa nr. 3/25.01.2018;
- Actul Adiţional nr. 1 la contractul încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ialomiţa.
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 4.192.000 lei şi la
cheltuieli în sumă de 5.467.000 lei, cu un deficit de 1.275.000 lei ce se va acoperi din
excedentul anului precedent în sumă de 1.775.000 lei repartizat astfel: suma de 1.275.000
lei pentru finanţare secţiunea de dezvoltare şi suma de 500.000 lei pentru acoperire gol de
casă; bugetul de venituri proprii la venituri în sumă de 150.000 lei şi la cheltuieli în sumă
de 183.724 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială
sau integrală din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Florea Mariana - Loredana
Secretar
Ionescu Tudoriţa
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi
a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu
Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- H.C.L. nr. 35/04.12.2008 privind înfiinţarea Căminului Cultural Mihail Kogălniceanu
si H.C.L. nr. 34/06.04.2009 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 35/04.12.2008 şi
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului Cultural Mihail
Kogălniceanu.
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul art. 36 alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se stabileşte cuantumul chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a
salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru organizarea unor festivităţi
şi activităţi distractive, după cum urmează:
- 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
Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, actualizată;
- prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată.
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul 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, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se stabileşte indemnizaţia acordată consilierilor locali pentru participarea
la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la 10% din indemnizaţia
lunară a primarului.
(2) 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.
(3) Indemnizaţia lunară precizată la alin. (1) 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.
Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentul contabilitate, va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa şi va
fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare sau publicare pe pagina de internet a instituţiei.

Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana

Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2017

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006,
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2017,
la venituri în sumă de 4.645.677 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.861.026 lei cu un
excedent în sumă de 873.206 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii la
data de 31 decembrie 2017, la venituri în sumă de 150.232 lei şi la cheltuieli în sumă de
144.283 lei, cu un excedent în sumă de 5.949 lei, conform anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier
local al d-lui Dobre Petrică
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- respectarea dispoziţiilor legale constatată de către comisia de validare, în urma
examinării legalităţii alegerii consilierului şi rezultatul votului exprimat de
majoritatea consilierilor locali.
Examinând:
- ordinea consilierilor locali supleanţi din lista de candidaturi prezentată de P.N.L.
pentru alegerile din data de 05.06.2016;
- cererea dlui Nedelcu Ion, înregistrată la nr. 5805/07.11.2017 prin care renunţă la
funcţia de consilier local pe listele P.N.L.
- adresa P.N.L. înregistrată la nr. 453/02.02.2018 prin care se confirmă apartenenţa la
P.N.L. a supleantului Dobre Petrică ales pe lista pentru Consiliul Local la alegerile
locale din 05 iunie 2016.
În conformitate cu:
- prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat prin O.G. nr. 35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002.
În temeiul art. 31 alin. (3), 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
HOTĂRĂŞTE
Articol unic. Validează mandatul de consilier local al Consiliului Local al
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa domnului Dobre Petrică.
Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana
Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
- 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;
- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. 55/30.10.2017 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Banu Octavian - Luci;
- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. ___/15.02.2018 privind
validarea mandatului de consilier local al d-lui Dobre Petrică.
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul 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, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se modifică 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, în ceea ce priveşte componenţa comisiei
pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială,
protecţie mediu şi turism, având următorii membri:
1.
2.
3.
4.
5.

Voinea Vasilică
Dobre Petrică
Crăciun Stelică
Istrate Emil
Barbu Mihăiţă

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Florea Mariana - Loredana

Iniţiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________

Contrasemnează
Secretar
Ionescu Tudoriţa

România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea aderarii a 2 unitati administrativ – teritoriale
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009
Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita
Avand in vedere :
- adresa ADI ECOO 2009;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, actualizată;
Examinand:
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul art. 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
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba aderarea Consiliului Local Gura Ialomitei, judetul Ialomita şi a
Consiliului Local Mărculeşti, judeţul Ialomiţa la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
‘ECOO 2009’ si se imputerniceste dl. Dinu Alexandru, primarul comunei Mihail
Kogalniceanu, cetatean roman, nascut la data de 24.10.1951 in sat Piua Petrii, comuna
Giurgeni, judetul Ialomita, domiciliat in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita,
sa semneze in numele si pe seama comunei Mihail Kogalniceanu si a Consiliului Local
Mihail Kogalniceanu actul aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
‘ECOO 2009’, ce se va incheia ca urmare a aderarii unitatilor administrativ-teritoriale
menţionate mai sus la asociatie.
Art. 2. Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotarare.
Presedinte de sedinta
Florea Mariana - Loredana
Initiator proiect,
Primar
Dinu Alexandru
Nr. _____
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi _________________

Contrasemneaza
Secretar
Ionescu Tudorita

