
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 inventarului bunurilor 
apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

In conformitate cu prevederile art. art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

Proiectul de hotarare prevede actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al comunei prin completarea cu urmatoarele suprafetelor de teren :

T -30 ,P-2402 ,P-2401 (sc caraiman si bebbyr) 1500 mp
T -11, P-967,P-966, P-965 si 964 (consumcoop) 986 mp
T – 6, P - 491                   servis 534 mp
T-525                              (pasune) 9,22 ha
T -522  (Nm)                   (pasune) 0,93 ha
T -528                             (pasune) 9,58 ha
T – 527 (Ng)                   (Lacul) 2,36 ha
T – 665                            (pasune) 36,27 ha
T -664/1                          (pasune) 5,18 ha
T – 663                            (pasune) 11,28 ha
T – 656                            (pasune) 34,56 ha
T – 658                            (pasune) 9,30 ha
T – 665/1                          pasune 9,75 ha
T -654                               pasune 1,70 ha
T – 655                             pasune 2,41 ha
T -670                               pasune 9,94 ha
T -660      ( Bf.902)          pasune  0,59 ha

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogalniceanu, proiectul de hotarare privind actualizarea 
inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita 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 inventarului bunurilor 
apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

In conformitate cu prevederile art. art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

Proiectul de hotarare prevede actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al comunei prin completarea cu urmatoarele suprafetelor de teren :

T -30 ,P-2402 ,P-2401 (sc caraiman si 
bebbyr)

1500 mp

T -11, P-967,P-966, P-965 si 964 
(consumcoop)

986 mp

T – 6, P - 491                   servis 534 mp
T-525                              (pasune) 9,22 ha
T -522  (Nm)                   (pasune) 0,93 ha
T -528                             (pasune) 9,58 ha
T – 527 (Ng)                   (Lacul) 2,36 ha
T – 665                            (pasune) 36,27 ha
T -664/1                          (pasune) 5,18 ha
T – 663                            (pasune) 11,28 ha
T – 656                            (pasune) 34,56 ha
T – 658                            (pasune) 9,30 ha
T – 665/1                          pasune 9,75 ha
T -654                               pasune 1,70 ha
T – 655                             pasune 2,41 ha
T -670                               pasune 9,94 ha
T -660      ( Bf.902)          pasune  0,59 ha

REFERENT

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 inventarului bunurilor 
apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

     
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 31.03.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
 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 inventarului bunurilor apartinand domeniului 

privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 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 acordarea avizului consultativ al 
Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu pentru Reteaua unitatii de 

invatamant preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogalniceanu pentru anul 
scolar 2011-2012 

Prin adresa nr. 2434/09.03.2011 Inspectoratul Scolar al judetului Ialomita solicita 
comunicarea avizului consultativ al Consiliului Local Mihail Kogalniceanu pentru 
functionarea retelei scolare de pe raza comunei Mihail Kogalniceanu in conformitate cu 
prevederile art. 101 din Metodologia pentru fundamentarea planului de scolarizare si 
stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar nr. 
2011/2012. 

Prin adresa nr. 511/10.03.2011 Grupul Scolar Mihail Kogalniceanu prezinta 
Planul de solarizare care se prezinta astfel :

Gradinita : nr. clase – 3, nr. prescolari – 82
Scoala cu cls. I – X: nr. clase - 19 – nr. elevi – 369. 
Avand in vedere prevederile OMECTS nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2011 – 2012, Consiliul Local va 
acorda avizul consultativ pentru functionarea retelei scolare din comuna Mihail 
Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012.  

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al 
comunei Mihail Kogalniceanu pentru reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat 
din comuna Mihail Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012, judetul Ialomita in forma 
si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind acordarea avizului 
consultativ al Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu pentru 
Reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Mihail 

Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012

Avand in vedere prevederile OMECTS nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea 
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2011 – 2012, Consiliul Local va 
acorda avizul consultativ pentru functionarea retelei scolare din comuna Mihail 
Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012.  

Prin adresa nr. 511/10.03.2011 Grupul Scolar Mihail Kogalniceanu prezinta 
Planul de solarizare care se prezinta astfel :

Gradinita : nr. clase – 3, nr. prescolari – 82
Scoala cu cls. I – X: nr. clase - 19 – nr. elevi – 369. 
Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 

local  proiectul de hotarare privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al 
comunei Mihail Kogalniceanu pentru reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat 
din comuna Mihail Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012, judetul Ialomita in forma 
si continutul prezentat.

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, 

INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI 
SPORT

  
      

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului 
consultativ al Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu pentru 
Reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Mihail 

Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012

     
Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 

protectie copii, tineret si sport 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 31.03.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederileart. 19 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1  din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  prevederile H.G. nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de 
cost pe elev/prescolar pentru anul 2010, completata de H.G. nr. 369/2010 coroborate cu 
prevederile OMECTS nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2011 – 2012.

Proiectul de hotarare prevede acordarea avizului consultativ pentru functionarea 
retelei scolare din comuna Mihail Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012. 
 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
Florea Mariana - Loredana

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Ion
                
               Craciun Stelica
                
               Enache Giorgica   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind acordarea avizului 
consultativ al Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu pentru 
Reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Mihail 

Kogalniceanu pentru anul scolar 2011-2012

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1  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 aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail 

Kogalniceanu

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de hotarare prevede structura 
aparatului de specialitate al primarului si atributiile ce revin fiecarui salariat, precum si 
atributiile primarului si viceprimarului. 

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita in forma si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail 

Kogalniceanu

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de hotarare prevede structura 
aparatului de specialitate al primarului si atributiile ce revin fiecarui salariat, precum si 
atributiile primarului si viceprimarului. 

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita in forma si continutul prezentat.

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail 

Kogalniceanu

     
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 31.03.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de hotarare prevede structura 
aparatului de specialitate al primarului si atributiile ce revin ficarui salariat. 
 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 
Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Mihail Kogalniceanu

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.3 lit.(a) si (b) 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 aprobarea Regulamentului intern al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de hotarare prevede drepturile si 
obligatiile salariatilor, dispozitii privind normele de igiena si securitatea muncii, 
dispozitii privind disciplina muncii si raspunderea disciplinara. 

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita in forma si 
continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de hotarare prevede drepturile si 
obligatiile salariatilor, dispozitii privind normele de igiena si securitatea muncii, 
dispozitii privind disciplina muncii si raspunderea disciplinara. 

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita in forma si 
continutul prezentat.

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu

     
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 31.03.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 
lit.a), alin.3 lit.(a) si (b)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare.   
 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 Regulamentului intern 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogalniceanu

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.3 lit.(a) si (b) 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
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