
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 31.05.2011

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

În baza propunerilor ce vor fi formulate de consilierii locali în cadrul şedinţei 
ordinare din data de 31.05.2011 se va adopta hotărârea privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pe o perioada de 3 luni.  

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 31.05.2011

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
 de şedinţă al Consiliului Local din data de 31.05.2011

  
    

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 ordinara a 
Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) 
şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 
trei luni întrucat mandatul dlui  Florea Neculai a expirat in luna aprilie 2011. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local din data de 31.05.2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 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
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 

publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu

Având în vedere referatul de specialitate al Poliţiei Locale Mihail Kogălniceanu şi 
ţinând seama de necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
edilitar-gospodăreşti, pentru păstrarea ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei 
rutiere pe teritoriul comunei, precum şi pentru a fi în concordanţă cu legislaţia în 
domeniu, propun adoptarea unei Hotarâri de Consiliu Local care să reunească dispoziţii 
cuprinse în mai multe acte administrative cu caracter normativ, precum şi reglementări 
noi, în acord cu noile competenţe ale Poliţiei Locale.

PRIMAR,

DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
POLIŢIA LOCALĂ

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 

publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu
 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, prin care se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor 
pentru buna gospodărire a localităţilor, prevederile art. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, prin care se stabilesc domeniile în care consiliile locale 
pot stabili şi sancţiona contravenţii :
- salubritate ;
- activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora ;
- întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii ;
- amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul locuinţelor, precum şi terenurile virane ;
- întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură, 

întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii ;
- depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere,
supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre prin care se stabilesc şi se 
sancţionează contravenţii în domeniile mai sus menţionate care nu sunt stabilite prin legi, 
ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

Referent
Ghiţă Tatiana



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 

publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu
  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul poliţie locală, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) si 
(3) si art. 8 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu 
modificările şi completările ulteriore, prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Consiliul local va stabili faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, 
alte persoane juridice, precum şi de persoanele fizice, care constituie contravenţii în 
domeniul bunei gospodăriri a localităţii şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.   
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea 
faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, 

curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) si (3) si art. 8 din O.G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi 
completările ulteriore, prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea căminului 
cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi distractive pentru anul 2011

Prin adresa nr. 4061/18.03.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 
Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ adoptat, întrucât, în condiţiile în 
care nu sunt înfiinţate servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice în domeniile în care au fost stabilite taxele speciale aprobate de Consiliul Local, 
instituirea acestora excede cadrului legal.     

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea 
căminului cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi 
activităţi distractive pentru anul 2011 in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea căminului 
cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi distractive pentru anul 2011

 

Prin adresa nr. 4061/18.03.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 
Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ adoptat, întrucât, în condiţiile în 
care nu sunt înfiinţate servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice în domeniile în care au fost stabilite taxele speciale aprobate de Consiliul Local, 
instituirea acestora excede cadrului legal.     

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local  spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2011 
privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea căminului cultural, precum şi a 
salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive pentru anul 
2011.

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea căminului 
cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi distractive pentru anul 2011

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de secretar, expunerea de motive a primarului şi proiectul de 
hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

 Proiectul de hotărâre prevede revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru închirierea căminului cultural, 
precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive 
pentru anul 2011urmare adresei Institutiei Prefectului.  
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe speciale pentru 

închirierea căminului cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru organizarea 
unor festivităţi şi activităţi distractive pentru anul 2011

          
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 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
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale cu suma de 110.000 lei

Conform prevederilor art. 35 alin. (4) din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006 si ale art. 12 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale 
ale unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile 
legii. 

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei 
pentru Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale Mihail Kogălniceanu cu suma de 110.000 lei in forma si 
continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT CONTABILITATE

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale cu suma de 110.000 lei 

 

Conform prevederilor art. 35 alin. (4) din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006 ‘asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale membre, din alte surse atrase pe 
bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public – private, in condiţiile legii.’ 

Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 ‘asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi din alte surse, 
în condiţiile legii.’

Suma de 110.000 lei urmează a fi trasferată către Asociaţia pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării pentru susţinerea implementării obiectivului de investiţii 
Canalizare şi staţie de epurare. 

Inspector,
Niţu Elena



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale cu suma de 110.000 lei

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimenul contabilitate, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

 Proiectul de hotărâre prevede transferul către Asociaţia pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale a 
sumei de 110.000 lei. Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile 
art. 35 alin. (4) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 si ale art. 12 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale cu suma de 110.000 lei

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată si ale art. 12 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 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
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2011  

In conformitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 63/2010 numarul maxim de posturi 
stabilit de Institutia Prefectului, prin adresa nr. 5969/09.07.2010 este 22 la care se mai adauga  un 
numar de 3 posturi  pentru serviciul public de Politie Comunitara si 8 posturi  pentru proiecte cu 
fonduri externe nerambursabile pentru perioada implementarii acestora. Numarul de locuitori 
avut in vedere la stabilirea numarului maxim de posturi este de 3119.

In urma avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 488616/22.07.2010 
Consiliul Local Mihail Kogalniceanu prin Hotararea nr. 43/16.08.2010 a aprobat organigrama si 
statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2010. De la aceasta data au 
intervenit modificari, astfel:
- prin adresa nr. 4033/31.08.2010 a fost instiintata A.N.F.P. cu privire la transformarea postului 

de referent (operator rol) clasa III grad profesional superior treapta de salarizare 3 in 
inspector clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 2 gradatia corespunzatoare 
transelor de vechime 5, in urma admiterii examenului de promovare in clasa ( pozitia 6 in 
statul de functii);

- conform Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice, incepand cu data de  01.01.2011, personalul platit din fonduri publice se reincadreaza 
pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade in raport cu functia, vechimea, gradul 
si treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.

-  Incepand cu data de 01.02.2011 postul de referent clasa III grad profesional debutant clasa de 
salarizare 15 din cadrul compartimentului de politie comunitara se transforma in referent 
clasa III grad profesional asistent clasa de salarizare 20 ca urmare a indeplinirii perioadei de 
stagiu (pozitia 11 in statul de functii);

- postul de referent Camin Cultural – pozitia 14 in statul de functii devine vacant in urma 
demisiei angajatului;

- postul de inspector principal (compartiment casierie) – pozitia 9 din statul de functii devine 
vacant urmare transferului la cerere a functionarului public;

- conform Legii politiei locale nr. 155/2010  unde este infiintata politia comunitara conform 
prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei 
Comunitare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala prin preluarea posturilor si 
personalului politiei comunitare; astfel cele 3 posturi de referent din cadrul compartimentului 
de politie comunitara se transforma in politist local in cadrul compartimentului de politie 
locala.   

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2011  

 
In urma avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 488616/22.07.2010 

Consiliul Local Mihail Kogalniceanu prin Hotararea nr. 43/16.08.2010 a aprobat organigrama si 
statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2010. De la aceasta data au 
intervenit modificari, astfel:
- prin adresa nr. 4033/31.08.2010 a fost instiintata A.N.F.P. cu privire la transformarea postului 

de referent (operator rol) clasa III grad profesional superior treapta de salarizare 3 in 
inspector clasa I grad profesional principal treapta de salarizare 2 gradatia corespunzatoare 
transelor de vechime 5, in urma admiterii examenului de promovare in clasa ( pozitia 6 in 
statul de functii);

- conform Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice, incepand cu data de  01.01.2011, personalul platit din fonduri publice se reincadreaza 
pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade in raport cu functia, vechimea, gradul 
si treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.

-  Incepand cu data de 01.02.2011 postul de referent clasa III grad profesional debutant clasa de 
salarizare 15 din cadrul compartimentului de politie comunitara se transforma in referent 
clasa III grad profesional asistent clasa de salarizare 20 ca urmare a indeplinirii perioadei de 
stagiu (pozitia 11 in statul de functii);

- postul de referent Camin Cultural – pozitia 14 in statul de functii devine vacant in urma 
demisiei angajatului;

- postul de inspector principal (compartiment casierie) – pozitia 9 din statul de functii devine 
vacant urmare transferului la cerere a functionarului public;

- conform Legii politiei locale nr. 155/2010  unde este infiintata politia comunitara conform 
prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei 
Comunitare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala prin preluarea posturilor si 
personalului politiei comunitare; astfel cele 3 posturi de referent din cadrul compartimentului 
de politie comunitara se transforma in politist local in cadrul compartimentului de politie 
locala.      

In conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare se solicita avizul 
pentru echivalarea functiilor publice generale in functii publice specifice, precum si transformarea 
calitatii posturilor pentru compartimentul de politie locala.

Fata de cele mai sus mentionate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in 
forma si continutul prezentat.

Secretar
Visan Tudorita



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2011  

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul întocmit de secretar, expunerea de motive a primarului şi proiectul de 
hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe 
anul 2011. Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici si Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală.
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



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 pe anul 2011  

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, Legii nr. 161/2003, O.U.G. nr. 63/2010 si 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
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei 

Mihail Kogălniceanu

În acord cu legislaţia în vigoare prin care se stabileşte reorganizarea poliţiei 
comunitare în structură de poliţie locală, se impune adoptarea cadrului legal de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a comunei Mihail Kogalniceanu ca un 
compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului, sub denumirea 
de Poliţia locală Mihail Kogalniceanu. 
        Având în vedere că atribuţiile poliţiei locale au fost extinse şi în domenii precum 
circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţiei 
mediului, activităţi comerciale, sau atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor, poliţia 
locală Mihail Kogalniceanu se organizează ca un compartiment functional in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si va cuprinde numai structura de ordine şi 
linişte publică şi paza bunurilor, astfel încât va prelua personalul din cadrul serviciului 
public de poliţie comunitară.
       Preluarea personalului se va face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau 
acelaşi grad profesional cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată, 
actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici.
       Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale elaborat cu respectarea 
prevederilor Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat 
prin H.G. nr.1332/2010 cuprinde: structura organizatorică, atribuţiile conducătorilor, 
principalele atribuţii ale compartimentelor, regulamentul de ocupare a posturilor vacante 
precum şi un capitol privind asistenta juridică şi despăgubirile care se acordă poliţiştilor 
locali pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
      Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma şi 
conţinutul prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei 

Mihail Kogălniceanu

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei şi înaintat spre avizare 
constată următoarele:

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea unei noi organigrame, a statului 
de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei 
Mihail Kogălniceanu.

Prin actele administrative adoptare anterior, structura pe funcţii a 
Serviciului de Poliţie Comunitară Mihail Kogălniceanu era următoarea:

NR.TOTAL FUNCŢII PUBLICE 3
NR.TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 0
NR.TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 3
NR.TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR.TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE  DE EXECUŢIE 0
NR.TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 3

Instituţia Prefectului a comunicat  prin adresa nr.5969/9.07.2010 numărul maxim 
de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv  22 posturi, număr ce 
corespunde numărului de populaţie existent în comună la data de 31.12.2009, respectiv 
de 3119 locuitori.

Peste numărul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului, a 
mai fost aprobat un număr de 3 posturi pentru Serviciul Poliţiei Comunitare, şi un număr 
de 8 posturi pentru proiecte cu fonduri externe nerambursabile pentru perioada 
implementării acestora rezultând un număr total de 33 de posturi.

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:



1. Prevederilor art.III din OUG nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare,care precizează:

ART. III
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de 

posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, autorităţile administraţiei publice locale se încadrează în numărul maxim de 
posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă.

2.Prevederilor art. 36 alin. (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
    b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea 

şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome 
de interes local;

3. Art.117 „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 
legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui 
consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean’;

4. Prevederile art.2 din HG nr.1233/2010, privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

şi îl avizăm favorabil

 
Secretar

Vişan Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei 

Mihail Kogălniceanu

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de secretar, expunerea de motive a primarului şi proiectul de 
hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei Mihail 
Kogălniceanu.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, prevederile art.2 din H.G. nr.1332/2010, privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prevederile Legii 
poliţiei locale nr. 155/2010. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei 

Locale a comunei Mihail Kogălniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prevederile 
art.2 din H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale, prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, sens în care 
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în 
forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2011

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 martie 2011 în forma şi conţinutul prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2011

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică 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 ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 martie 
2011.

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 (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



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 martie 2011

          
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
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 
7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011

Prin adresa nr. 4061/18.03.2011 Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa ne 
comunică faptul că, in ceea ce priveşte H.C.L. nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea 
Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) 
din H.G. nr. 925/2006, acesta trebuie să cuprindă, printre altele, informaţii referitoare la 
valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi in euro, precum şi persoana responsabilă 
pentru atribuirea contractului respectiv. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 
7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011

Prin adresa nr. 4061/18.03.2011 Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa ne 
comunică faptul că, in ceea ce priveşte H.C.L. nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea 
Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) 
din H.G. nr. 925/2006, acesta trebuie să cuprindă, printre altele, informaţii referitoare la 
valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi in euro, precum şi persoana responsabilă 
pentru atribuirea contractului respectiv. 

Având în vedere faptul că Programul anual de achiziţii publice pe anul 2011 nu 
cuprinde valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei, persoana responsabilă pentru 
atribuirea contractului respectiv, astfel cum prevede art. 4 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006, 
şi, având in vedere interdicţiile instituite in ceea ce priveşte achiziţia de mobilier conform 
prevederilor art. 24 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2009, este necesară completarea şi 
modificarea acestuia în conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus. 

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRĂIŢĂ EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 
7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011
  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul situaţii de urgenţă, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.

Proiectul de hotărâre prevede modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind 
aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006 şi art. 24 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 
34/2009.

  Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 
7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 

          
          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006 şi art. 24 
alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2009, sens în care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind încheierea 
unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 5584/13.11.2009  

In urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în cartea funciară a suprafeţei de 
1,37 ha teren extravilan aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ – 
teritoriale, situată în T – 885, a rezultat o suprafaţă mai mică, respectiv 9997 mp. Întrucât 
pentru această suprafaţă de teren a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
5584/13.11.2009, este necesară modifcarea acestuia în ceea ce priveşte suprafaţa prin 
încheierea unui act adiţional.  

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind încheierea
 unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 5584/13.11.2009  

In urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în cartea funciară a suprafeţei de 
1,37 ha teren extravilan aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ – 
teritoriale, situată în T – 885, a rezultat o suprafaţă mai mică, respectiv 9997 mp. Între 
Consiliul Local şi dl Stoica Ionel a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
5584/13.11.2009 pentru suprafaţa de 1,37 ha.

Drept pentru care, propun Consiliului Local încheierea unui act adiţional la 
contractul de concesiune menţionat anterior prin care să se modifice suprafaţa conform 
cărţii funciare nr. 20238.  

 

Referent,
Ududui Angelică



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind încheierea
 unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 5584/13.11.2009  

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul întocmit de compartimentul registrul agricol, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 31.05.2011.
              Proiectul de hotărâre prevede încheierea unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 5584/13.11.2009 pentru modificarea suprafeţei de teren conform 
extrasului de carte funciară nr. 20238.  

  Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind încheierea
 unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 5584/13.11.2009  

          
          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 actualizată, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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