
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:_____/_____________ 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, consider că pentru buna desfăşurare a 
activităţii Consiliului local şi a Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, în conformitate 
cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  53/2002  privind  Statutul  cadru  al  unităţii 
administrativ  teritoriale,  aprobată  prin  Legea  nr.  96/2003,  este  necesară  aprobarea 
Statutului  comunei  Mihail  Kogalniceanu  deoarece  acesta  ,  printre  altele  „  precizează 
autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi structura politică a 
membrilor  consiliului  local,  precum  şi  data  constituirii  acestuia,  rangul  unităţii 
administrativ-teritoriale ". 

Statutul comunei Mihail Kogalniceanu cuprinde date şi elemente specifice, care 
au rolul de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare la: 
a)  întinderea  teritoriului  administrativ,  delimitarea  teritorială  a  unităţii  administrativ-
teritoriale,  satele  componente,  amplasarea  acestora,  prezentată  grafic  şi  descriptiv, 
distanţa dintre satele componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţile componente; 
b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a 
primarului;  date  privind  înfiinţarea  acesteia,  prima  atestare  documentară,  evoluţia 
istorică; 
c)  populaţia  unităţii  administrativ-teritoriale,  făcându-se  menţiune  cu  privire  la 
componenţa  etnică  -  în  vederea  aplicării  dispoziţiilor  privitoare  la  dreptul  cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică 
locală,  cuprinse  în  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  -,  precum  şi  la 
ocupaţie, defalcate pe sate componente, respectiv aparţinătoare, şi localităţi componente; 
d) localitatea de reşedinţă; 
e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora; 
f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora; 
g)  date  privitoare  la  principalele  instituţii  din  domeniul  educaţiei,  culturii,  sănătăţii, 
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea; 
h)  principalele  funcţiuni  economice,  capacităţi  de  producţie  diversificate  din  sectorul 
secundar şi terţiar, precum şi din agricultură; 
i) serviciile publice existente; 
j) patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia; 



k) partide politice şi sindicate,  care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-
teritorială. 

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

  
  

  
PRIMAR,

DINU ALEXANDRU
  
  
  
  
  

  
  
  

ROMÂNIA



JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU

SECRETAR
  
  

R A P O R T

NR.______/_______________ 
  
  
  
  

Având in vedere prevederile art. 36 alin.(3) lit.a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unităţii 
administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003 , este necesară aprobarea 
Statutului comunei Mihail Kogalniceanu, „comuna este unitatea administrativ-teritorială  
de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.  
Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcţie de condiţiile  
economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul dintre satele componente  
este reşedinţă a comunei." 
„Statutul cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale  
administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii  
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea  
promovării unor interese comune." 

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre precum şi expunerea 
de motive ale primarului comunei Mihail Kogalniceanu, propun spre dezbatere si 
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 
  

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 Statutului comunei Mihail Kogălniceanu

  
  
  

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare 
mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a 
Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, prevederile O.G. nr. 
53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administratv-teritoriale. Proiectul de hotarare 
prevede aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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
aprobarea Statutului comunei Mihail Kogălniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prevederile O.G. nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ-
teritoriale, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 aprobarea instituirii unei 
taxe speciale pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor

Având în vedere prevederile art.II ale Legii nr. 202 din 25 octombrie 2010, 

privind accelerarea soluţionării proceselor, ale Legii nr. 4/1953, Codul familiei, 

republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările 

ulterioare, art 38^1 - 39, prin care a fost instituită desfacerea căsătoriei prin divorţul pe 

cale administrativă, pentru îndeplinirea întocmai a actelor procedurale, se impune 

adoptarea regulamentului şi a taxei speciale de procedură.  Astfel,  potrivit art. 38^1 din 

Legea nr. 4/1953, astfel cum a fost modificată,  în condiţiile în care soţii sunt de acord cu 

divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă 

competent teritorial poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. 

Actele normative invocate mai sus, pun în sarcina Primarului şi a ofiţerilor de 

stare civilă delegaţi,  atribuţii şi responsabilităţi suplimentare şi foarte importante. Astfel, 

procedura presupune: întocmirea unor acte constatatoare, dispoziţii, certificate, procese 

verbale, referate şi înregistrări, întocmirea şi păstrarea în condiţii de securitate a  unor 

evidenţe, stabilirea, acordarea şi înregistrarea unor termene legale pentru eventuala 

împăcare a soţilor, constatarea consimţământului liber şi neviciat al soţilor, comunicarea 

datelor  spre înregistrare în Registrul naţional unic al certificatelor de divorţ, administrat 

de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi către alte autorităţi cu atribuţii în domeniul 

stării civile şi evidenţei persoanelor. 

Pentru îndeplinirea actelor procedurale, sunt efectuate cheltuieli de resurse umane 

şi materiale suplimentare, impunându-se instituirea unei taxe speciale dimensionate 



potrivit complexităţii procedurii, importanţei actelor întocmite şi consecinţelor juridice 

ale acestora, fără restrângerea accesului persoanelor interesate şi fără încurajarea luării 

unor decizii grăbite. Propunem suma de 100 lei ca taxă specială pentru desfacerea 

căsătoriei pe cale administrativă.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 

local al comunei Mihail Kogalniceanu, proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului şi a taxei speciale aferente procedurii. 

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT STARE CIVILA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea instituirii unei
taxe speciale pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor

Prin art.II al Legii nr. 202 din 25 octombrie 2010, privind accelerarea soluţionării 

proceselor, a fost modificată Legea nr. 4/1953, Codul familiei, republicată în Buletinul 

Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare, instituindu-se 

desfacerea căsătoriei prin divorţul pe cale administrativă.  Astfel,  potrivit art. 38^1 din 

Legea nr. 4/1953 astfel cum a fost modificată,  în condiţiile în care soţii sunt de acord cu 

divorţul şi nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă 

poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. 

Este competent teritorial  pentru soluţionarea cererilor de divorţ prin acordul 

soţilor, ofiţerul de stare civilă din unitatea administrativ-teritorială unde soţii au incheiat 

căsătoria sau, din unitatea administrativ-teritorială a ultimei locuinţe comune a soţilor. 

Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legii, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a 

elaborat o metodologie de lucru, punând în sarcina Primarului şi a ofiţerilor de stare 

civilă delegaţi,  atribuţii şi responsabilităţi suplimentare, concrete şi foarte importante.  

Astfel, procedura presupune: întocmirea unor acte constatatoare, dispoziţii, 

certificate, procese verbale şi referate, întocmirea şi păstrarea în condiţii de securitate a 

unor evidenţe, stabilirea, acordarea şi înregistrarea unor termene legale pentru eventuala 

împăcare a soţilor, constatarea consimţământului liber şi neviciat al soţilor, comunicarea 

datelor  spre înregistrare în Registrul naţional unic al certificatelor de divorţ şi către alte 

autorităţi cu atribuţii în domeniul stării civile şi evidenţei persoanelor. 



Pentru îndeplinirea actelor procedurale, sunt efectuate cheltuieli de resurse umane 

şi materiale suplimentare, impunându-se instituirea unei taxe speciale dimensionate 

potrivit complexităţii procedurii, importanţei actelor întocmite şi consecinţelor juridice 

ale acestora, fără restrângerea accesului persoanelor interesate şi fără încurajarea luării 

unor decizii grăbite. Propunem suma de 100 lei ca taxă specială pentru desfacerea 

căsătoriei pe cale administrativă.

În vederea respectării prevederilor legale, precum şi a metodologiei unitare 

stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, considerăm necesară supunerea spre 

aprobare a regulamentului privind  procedura divorţului pe cale administrativă, conform 

anexei care face parte integrantă din hotărâre.  

INSPECTOR PRINCIPAL,

CONSTANTIN 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 aprobarea instituirii unei
taxe speciale pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului stare civila, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. II din Legea 
nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor precum si ale 
articolului 23 din Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 
divortul prin acordul sotilor, prevederile art. 27 si art. 30 ale Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 282 ale 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Regulamentului privind procedura 
divorţului pe cale administrativă şi a taxei speciale aferente procedurii. 
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 aprobarea instituirii unei
taxe speciale pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele 
masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, articolului 23 din Metodologia pentru 
aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor, prevederile 
art. 27 si art. 30 ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art. 282 ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 modificarea anexei nr. 1 la
 Hotararea Consiliului Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor

 si taxelor locale pentru anul 2011

Prin Hotararea de Guvern nr. 1347/23.12.2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 
887/29.12.2010 s-au aprobat nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute 
la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 
fiscal 2011.

Prin Hotararea Consiliul Local Mihail Kogalniceanu nr. 65 din data de 22.12.2010 
s-au stabilit impozitele si taxele locale pentru anul 2011.

Avand in vedere faptul ca H.C.L. nr. 65/22.12.2010 prin care s-au stabilit 
impozitele si taxele locale pentru anul 2011 fost adoptata anterior apartiei H.G. nr. 
1347/2010 este necesar a fi modificata anexa nr. 1 la hotarare in ceea ce priveste 
nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si alin. (5) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform anexei care face parte integranta din  proiectul de hotarare.

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

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la
 Hotararea Consiliului Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor

 si taxelor locale pentru anul 2011

Prin Hotararea nr. 65/22.12.2010 Consiliul Local Mihail Kogalniceanu a aprobat 
impozitele si taxele locale pentru anul 2011.

Avand in vedere faptul ca, in data de 29.12.2010 a fost publicata in Monitorul 
Oficial nr. 887 Hotararea de Guvern nr. 1347/23.12.2010  privind aprobarea nivelurilor 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, se impune modificarea 
anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 65/22.12.2010 2011 in ceea ce priveste nivelurile impozitului 
pe mijloacele de transport prevazute la articolele mai sus mentionate

În vederea respectării prevederilor legale considerăm necesară supunerea spre 
aprobare a nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) 
si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform anexei care face parte 
integrantă din proiectul de hotărâre.  

INSPECTOR PRINCIPAL,
MANEA PETRICA



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 nr. 1 la
 Hotararea Consiliului Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor

 si taxelor locale pentru anul 2011

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului impozite si taxe locale, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 
1347/23.12.2010  privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport 
prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabile în anul fiscal 2011 si prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 
in ceea ce priveste nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 
alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 anexei nr. 1 la
 Hotararea Consiliului Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor

 si taxelor locale pentru anul 2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1347/2010 privind aprobarea 
nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) şi (5) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011 si prevederile art. 
36 alin. (4) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin. 
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile.   

  Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul M. Kogalniceanu – 164.145 mp intravilan in tarlaua 561/1/1, lot 1 – 10, lot 10/1, 

lot 11 – 17, lot 19 – 25, lot 28 – 60, lot 68 – 117, lot 120 – 163, lot 167 – 172, lot 
172/1, lot 173 – 182, lot 182/1, lot 183 – 188; 

- satul Hagieni                - 60.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.   
     

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

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin. 
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile.   

  Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul M. Kogalniceanu – 164.145 mp intravilan in tarlaua 561/1/1, lot 1 – 10, lot 10/1, 

lot 11 – 17, lot 19 – 25, lot 28 – 60, lot 68 – 117, lot 120 – 163, lot 167 – 172, lot 
172/1, lot 173 – 182, lot 182/1, lot 183 – 188; 

- satul Hagieni                - 60.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.   

În vederea respectării prevederilor legale, considerăm necesară supunerea spre 
aprobare a proiectului de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia 
terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003  

REFERENT SUPERIOR,
UDUDUI ANGELICA



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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului registrul agricol, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală si prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala. 

Proiectul de hotarare prevede actualizarea situatiei terenurilor disponibile aflate in 
domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale, din intravilanul localitatii, in 
vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 la proiectul de 
hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 actualizarea
 anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor disponibile in vederea 

aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

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

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 unei taxe speciale pentru 
inchirierea caminului cultural, precum si a salonului de nunti pentru organizarea 

unor festivitati si activitati distractive pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273.2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 282 alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala republicata, pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe 
speciale.   

Avand in vedere modernizarile efectuate la salonul de nunti si caminul cultural 
din comuna, facilitatile de care beneficiaza si care le fac corespunzatoare pentru 
organizarea unor festivitati si activitati distractive, propun stabilirea urmatoarelor taxe 
speciale: 

- inchirierea caminului cultural din satul Mihail Kogalniceanu: 50 lei/zi 
- inchirierea salonului de nunti amenajat pentru organizarea unor festivitati si 

activitati  distractive  : 
• pentru organizarea de nunti = 1.500 lei 
• pentru organizarea de botezuri = 500 lei

pentru organizarea diverselor adunari, care nu sunt organizate de autoritatile 
publice ale comunei  Mihail Kogalniceanu =   15 lei/oră 

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

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT CONTABILITATE

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea unei taxe speciale pentru 
inchirierea caminului cultural, precum si a salonului de nunti pentru organizarea 

unor festivitati si activitati distractive pentru anul 2011
 

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273.2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 282 alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala republicata, pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe 
speciale.   

Avand in vedere modernizarile efectuate la salonul de nunti si caminul cultural 
din comuna, facilitatile de care beneficiaza si care le fac corespunzatoare pentru 
organizarea unor festivitati si activitati distractive, propun stabilirea urmatoarelor taxe 
speciale: 

- inchirierea caminului cultural din satul Mihail Kogalniceanu: 50 lei/zi 
- inchirierea salonului de nunti amenajat pentru organizarea unor festivitati si 

activitati  distractive  : 
• pentru organizarea de nunti = 1.500 lei 
• pentru organizarea de botezuri = 500 lei

pentru organizarea diverselor adunari, care nu sunt organizate de autoritatile 
publice ale comunei  Mihail Kogalniceanu =   15 lei/oră.

 

INSPECTOR PRINCIPAL,
NITU 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 stabilirea unei taxe speciale pentru 
inchirierea caminului cultural, precum si a salonului de nunti pentru organizarea 

unor festivitati si activitati distractive pentru anul 2011

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 30 din 
Legea nr. 273.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ale art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 36 
alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea unor taxe speciale pentru inchirierea 
caminului cultural si  a salonului de nunti pentru organizarea unor festivitati si activitati 
distractive in anul 2011.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 stabilirea unei taxe speciale 
pentru inchirierea caminului cultural, precum si a salonului de nunti pentru 

organizarea unor festivitati si activitati distractive pentru anul 2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273.2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 282 alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, si 
ale art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, anual, se aproba de catre Consiliul 
local, prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

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

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, se aproba de catre Consiliul local, 
prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea 

manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoariale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate 
asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor 
operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii 
situatiilor de urgenta.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA 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 aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului situatii de urgenta, expunerea de motive a primarului 
si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2011, conform 
anexei la proiectul de hotarare
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 aprobarea Planului de analiza 
si acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



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 aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2011

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2011, printre cele mai importante fiind:

- Extindere retea electrica si iluminat public in satul M. Kogalniceanu – zona 
Agromec;

- Reabilitare cladiri cu destinatie sociala si sediu politie comunitara ;
- Pietruire strazi in zona AGROMEC ;
- Rigole stradale si podete ;
- Extindere cimitir in localitatea Mihail Kogalniceanu;
- Reabilitare iluminat public in comuna Mihail Kogalniceanu;
- Amenajare lac;
- Asfaltare strazi Mihail Kogalniceanu;
- Amenajare parc.

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

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2011

 

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2011, printre cele mai importante fiind:

- Extindere retea electrica si iluminat public in satul M. Kogalniceanu – zona 
Agromec;

- Reabilitare cladiri cu destinatie sociala si sediu politie comunitara ;
- Pietruire strazi in zona AGROMEC ;
- Rigole stradale si podete ;
- Extindere cimitir in localitatea Mihail Kogalniceanu;
- Reabilitare iluminat public in comuna Mihail Kogalniceanu;
- Amenajare lac;
- Asfaltare strazi Mihail Kogalniceanu;
- Amenajare parc.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA 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 aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2011

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul intocmit de inspector de specialitate Craita Eduard - Cristian, expunerea 
de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus 
dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea programului anual de achizitii publice pe 
anul 2011, conform anexei la proiectul de hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 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 aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si 
continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA
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