
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 unui număr de 2 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

Conform art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cererea pentru atribuirea terenului se 
depune la consiliul local al comunei în care solicitantul, cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 
ani, are domiciliul şi nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren 
destinat construirii unei locuinţe.

Potrivit art. 5 din acelaşi act normativ „Consiliul local căruia i-a fost adresată 
cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se 
va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.” 

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 2 cereri depuse de Oprea 
Gheorghiţă – Lucian, respectiv Vrînceanu Vasilică – Tudorel, care solicită atribuirea în 
folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
număr de 2 cereri şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republictă, şi prevederile H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 şi  prevede aprobarea unui număr de 2 
cereri depuse de Oprea Gheorghiţă – Lucian, respectiv Vrînceanu Vasilică – Tudorel, 
care solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală.

În urma analizării cererilor de către comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 s-a 
constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale, fapt pentru care se supune spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

    

INSPECTOR,
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 aprobarea unui număr de 2 cereri 
şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, 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 18.10.2011.

 Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 2 cereri depuse de Oprea 
Gheorghiţă – Lucian, respectiv Vrînceanu Vasilică – Tudorel, care solicită atribuirea în 
folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

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 unui număr de 2 
cereri şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

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

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republictă, şi prevederile 
H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003, 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. 2561/27.05.2009  

In urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în cartea funciară a suprafeţei de 
4375 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ – 
teritoriale, situată în T – 50, a rezultat o suprafaţă mai mare, respectiv 4532 mp. Întrucât 
pentru această suprafaţă de teren a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
2561/27.05.2009, 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. 2561/27.05.2009  

In urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în cartea funciară a suprafeţei de 
4375 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ – 
teritoriale, situată în T – 50, a rezultat o suprafaţă mai mare, respectiv 4532 mp. Între 
Consiliul Local şi S.C. NINAGRICOM S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
2561/27.05.2009 pentru suprafaţa de 4375 mp.

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

 

Inspector,
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. 2561/27.05.2009  

  

    
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 18.10.2011.
              Proiectul de hotărâre prevede încheierea unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 2561/27.05.2009 pentru modificarea suprafeţei de teren conform 
măsurătorilor efectuate.  

  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. 2561/27.05.2009  

          
          
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



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 şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al comunei cu 4 poziţii noi:

NR.
CRT.

DENUMIRE PARCELA SUPRAFATA
(mp)

66 teren intravilan sat Hagieni T – 5        P -30/1 1948
67 teren intravilan sat Hagieni T -5         P -27/5 4463
68 păşune T – 1047 741.900
69 păşune T – 1056 203.900

şi, modificarea poziţiei nr. 4 din anexa privind inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/31.03.2011 în ceea ce priveşte suprafaţa de la 4375 mp 
la 4532 mp.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 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 modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al comunei cu 4 poziţii noi:

NR.
CRT.

DENUMIRE PARCELA SUPRAFATA
(mp)

66 teren intravilan sat Hagieni T – 5        P -30/1 1948
67 teren intravilan sat Hagieni T -5         P -27/5 4463
68 păşune T – 1047 741.900
69 păşune T – 1056 203.900

şi, modificarea poziţiei nr. 4 din anexa privind inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/31.03.2011 în ceea ce priveşte suprafaţa de la 4375 mp 
la 4532 mp.

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 modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa

    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 18.10.2011.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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.

Presedinte
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 şi 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) 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 Regulamentului 
local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului

In conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a elaborat şi aprobat prin Ordinul nr. 2701 
din 30 decembrie 2010 Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care 
prevede că, autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă prin hotărâre de 
consiliu local Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
 local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului

Prin Ordinul nr. 2.701/2010 s-a aprobat Metodologia de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism.

Conform art. 1 din actul normativ mai sus menţionat metodologia stabileşte 
componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul 
proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a 
teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Metodologia se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de 
planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi tuturor factorilor de decizie 
din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, prevăzute de lege.

Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din 
cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a 
teritoriului:
    a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;
    b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
    c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
    d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se 
supune procedurii de transparenţă decizională.

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 
URBANISM, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE MEDIU ŞI 

TURISM 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
 local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul 
urbanism, 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 18.10.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 57 – 61 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 2 din Ordinul M.D.R.T. nr. 
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

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
Voinea Vasilică

Membri: Dragu Adrian
                
               Păpăţaie Florin
                
               Agapie Constantin
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
 local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 57 – 61 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prevederile art. 2 din Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 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 acordarea unui ajutor
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica   

Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat „în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al 
persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea”.

Ajutorul se acordă pe bază de cerere însoţită de actele prevăzute la art. 48 alin. (1) 
din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Ajutorul se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.
           Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica în forma şi 
conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica   

 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 6818/10.10.2011 dna Ilie Anica, beneficiară de 

ajutor social, a solicitat acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului 
soţului Ilie Dumitru la data de 22.09.2011. 

Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat „în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al 
persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea”.

Ajutorul se acordă pe bază de cerere însoţită de actele prevăzute la art. 48 alin. (1) 
din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Ajutorul se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.
Proiectul de hotărâre prevede acordarea unui ajutor reprezentând o parte din 

cheltuielile cu înmormântarea în sumă de 374,5 lei din bugetul local.
    

INSPECTOR,
HERMENEANU MARIANA



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 acordarea unui ajutor
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica   

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul asistenţă socială, 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 18.10.2011.
            Proiectul de hotărâre prevede acordarea unui ajutor reprezentând o parte din 
cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica în sumă de 374,5 lei din bugetul local.

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 acordarea unui ajutor
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica   

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prevederile art. 46 - 48 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, 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 30 septembrie 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 30 septembrie 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 30 septembrie 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 18.10.2011.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 
septembrie 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 30 septembrieu 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 
rectificarea bugetului local pe anul 2011

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, virările de 
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program 
la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzatoare ale 
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 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 
rectificarea bugetului local pe anul 2011

  

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

analizat raportul compartimentului 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 18.10.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 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
 rectificarea bugetului local pe anul 2011

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

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 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
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