
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 31.08.2011

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 31.08.2011 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 31.08.2011

 

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 31.08.2011

  
    

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 31.08.2011.

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 dnei  Enache Giorgica a expirat in luna iulie 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 31.08.2011

          
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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind 

aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 

Prin adresa nr. 12563/03.08.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 
Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ adoptat, în vederea modificării în 
conformitate cu normele de tehnică legislativă.      

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. 29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind 

aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011
 

 
Prin adresa nr. 12563/03.08.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 

Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ adoptat, în vederea modificării în 
conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.      

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.05.2011 
privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual 
de achiziţii publice pe 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. 
29/31.05.2011 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 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 31.08.2011.

 Proiectul de hotărâre prevede revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea 
Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 urmare adresei Instituţiei Prefectului 
şi elaborarea unui act normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000.   

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. 29/31.05.2011 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 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 modificarea şi înlocuirea 
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
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi înlocuirea 
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 modificarea şi 
înlocuirea anexei în conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus. 

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 înlocuirea 
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 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 31.08.2011.

Proiectul de hotărâre prevede modificarea şi înlocuirea 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 şi înlocuirea 
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 hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei 

rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu

Prin adresa nr. 12563/03.08.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 
Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ şi adoptarea acestuia în spiritul 
prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 
publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei 

rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu
 

 
Prin adresa nr. 12563/03.08.2011 Instituţia Prefectului solicita autorităţii locale 

Mihail Kogălniceanu reanalizarea actului administrativ şi adoptarea acestuia în spiritul 
prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.      

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/31.05.2011 
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-
gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail 
Kogălniceanu.

    

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. 
26/31.05.2011 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 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 31.08.2011.

 Proiectul de hotărâre prevede revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în 
comuna Mihail Kogălniceanu urmare adresei Instituţiei Prefectului şi elaborarea unui act 
normativ în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (5) din O.G. nr. 2/2001.   

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 revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 26/31.05.2011 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 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 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 o poziţie nouă:

NR.
CRT.

DENUMIRE PARCELA SUPRAFATA
(mp)

65 Teren extravilan
Vecinătăţi: N – dig protecţie
                  S – râul Ialomiţa
                  E – proprietate privată
                  V – domeniul privat al comunei 

P 862 1.825

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind 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 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 o poziţie nouă:

NR.
CRT.

DENUMIRE PARCELA SUPRAFATA
(mp)

65 Teren extravilan
Vecinătăţi: N – dig protecţie
                  S – râul Ialomiţa
                  E – proprietate privată
                  V – domeniul privat al comunei 

P 862 1.825

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 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 31.08.2011.

 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 
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 încheierea unei convenţii între Consiliul 
Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L.

Prin adresa nr. 2850/2011 S.C. DANEOLICA S.R.L. a solicitat Consiliului Local 
Mihail Kogălniceanu aprobarea unei Convenţii referitoare la modul de desfăşurare a 
lucrărilor, procedurile de execuţie şi de exploatare a unei Linii Electrice Subterane de 400 
kV care va face conexiunea între Parcul Eolian 400 MW Săveni şi Staţia Electrică Gura 
Ialomiţei, având rolul de a evacua energia electrică produsă în Parcul eolian.

Racordul electric subteran LES 400 kV urmează a fi amplasat pe drumurile de 
exploatare şi drumul comunal DN2A Hagieni situate in extravilanul comunei aparţinând 
domeniului public al comunei. Lucrările pentru realizarea conexiunilor electrice între 
staţia electrică din interiorul parcului şi staţia electrică Gura Ialomiţei constă în realizarea 
unor săpături pentru introducerea liniilor electrice subterane, fără ca pe durata executării 
lucrărilor să fie perturbate activităţile comunale şi la final terenul să fie adus la starea 
iniţială pe cheluiala societăţii.  

Conform Legii energiei electrice nr. 13/2007  art. 16  si art. 19 S.C. DANEOLICA 
S.R.L. beneficiază de următoarele drepturi asupra terenurilor :

a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii racordului 
electric subteran LES 400 kV din staţia electrică a CCE Săveni în staţia 
electrică Gura Ialomiţei;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a instalaţiei realizate, 
pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;

c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea 
racordului electric si pentru acces la locul de amplasare a acestuia, in 
conditiile legii;

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, 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 încheierea unei convenţii între Consiliul 
Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L.

Prin adresa nr. 2850/2011 S.C. DANEOLICA S.R.L. a solicitat Consiliului Local 
Mihail Kogălniceanu aprobarea unei Convenţii referitoare la modul de desfăşurare a 
lucrărilor, procedurile de execuţie şi de exploatare a unei Linii Electrice Subterane de 400 
kV care va face conexiunea între Parcul Eolian 400 MW Săveni şi Staţia Electrică Gura 
Ialomiţei, având rolul de a evacua energia electrică produsă în Parcul eolian.

Racordul electric subteran LES 400 kV urmează a fi amplasat pe drumurile de 
exploatare şi drumul comunal DN2A Hagieni situate in extravilanul comunei aparţinând 
domeniului public al comunei. Lucrările pentru realizarea conexiunilor electrice între 
staţia electrică din interiorul parcului şi staţia electrică Gura Ialomiţei constă în realizarea 
unor săpături pentru introducerea liniilor electrice subterane, fără ca pe durata executării 
lucrărilor să fie perturbate activităţile comunale şi la final terenul să fie adus la starea 
iniţială pe cheluiala societăţii.  

Conform Legii energiei electrice nr. 13/2007  art. 16  si art. 19 S.C. DANEOLICA 
S.R.L. beneficiază de următoarele drepturi asupra terenurilor :

d) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii racordului 
electric subteran LES 400 kV din staţia electrică a CCE Săveni în staţia 
electrică Gura Ialomiţei;

e) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a instalaţiei realizate, 
pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;

f) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea 
racordului electric si pentru acces la locul de amplasare a acestuia, in 
conditiile legii;

Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar 
continutul acestora este prevazut la art. 19 din legea nr. 13/2007 si se exercita pe toata 
durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei 
capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie.

La incetarea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, S.C. DANEOLICA S.R.L. 
este obligată sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situatia initiala.

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 încheierea unei convenţii între Consiliul 
Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L.

    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 31.08.2011.

 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 şi prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 art. 16 şi art. 19.

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 încheierea unei convenţii între 
Consiliul Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L.

          
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 şi prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 art. 16 şi art. 19, 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 darea în administrare către 
Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – 

Ialomiţa a suprafeţei de teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu 

 

 Prin adresa nr. 3133/A.D./25.07.2011 Administraţia Naţională „Apele Române” 
– Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a solicitat darea în administrare a 
suprafeţei de teren de 6.863 mp teren extravilan din domeniul privat al comunei situat de-
a lungul digului existent pe râul Ialomiţa pentru realizarea lucrărilor de supraînălţare a 
digului din cadrul obiectivului „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi pe sectorul Slobozia – Ţăndărei, judeţul Ialomiţa – 
etapa a II-a”.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind darea în administrare 
către Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – 
Ialomiţa a suprafeţei de teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu 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 darea în administrare către 
Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – 

Ialomiţa a suprafeţei de teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu 

Prin adresa nr. 3133/A.D./25.07.2011 Administraţia Naţională „Apele Române” – 
Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a solicitat darea în administrare a 
suprafeţei de teren de 6.863 mp situată de-a lungul digului existent pe râul Ialomiţa pe 
raza comunei pentru realizarea lucrărilor de supraînălţare a digului din cadrul obiectivului 
„Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi 
afluenţi pe sectorul Slobozia – Ţăndărei, judeţul Ialomiţa – etapa a II-a”.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c)  şi art. 123 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare “consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate”.

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 darea în administrare către 
Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – 

Ialomiţa a suprafeţei de teren de 6.863 mp din domeniul privat al 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 31.08.2011.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) şi art. 123 alin. (1) 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 
darea în administrare către Administraţia Naţională „Apele Române” – 

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a suprafeţei de teren de 6.863 mp 
din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu 

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 123 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
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