
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 unor potentiale venituri provenite din 
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta 

necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea venitului net lunar al 
familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii ajutorului social in 
conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, acualizat precum si 

beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei  

In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 cu privire la venitul 
minim garantat,  actualizată,  precum şi art.18, art.19, art.20, art.21,  art.22 şi art.23 din 
H.G.  nr.50/2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor 
Legii nr.416/2001, actualizată;

Având în vedere prevederile art.14 alin.(1) din Legea 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei precum şi art.7 din HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei;

In conformitate cu modificările şi completările ulterioare ce au intervenit la actele 
normative mai sus menţionate personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din 
aparatul de specialitate al primarului va proceda astfel:
- se vor deplasa la domiciliile beneficiarilor de ajutor social şi a celor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei, pentru a efectua ancheta socială familiei/persoanei singure şi 
declaraţiilor titularului din cerere;
- vor consilia titularii şi beneficiarii ajutorului social explicându-le obligaţiile prevăzute de 
de actele normative;
- vor întocmi dispoziţiile primarului în termenul prevăzut de lege.
- la stabilirea cuantumului şi plăţii ajutorului social se va ţine seama de o serie de bunuri 
mobile şi imobile ale familiei cuprinse în listele elaborate de Normele metodologice, în 
urma verificărilor la adresa menţionată in cererea solicitantului: 
- criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor ce pot fi realizate de familie 
sau persoana singura prin valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa nr.6.

Cu privire la aceste potenţiale venituri am considerat că limitele să fie cele 
minimale. 



Deoarece munca ocazională este cuantificată la 40 lei/zi, iar unii beneficiari prestează 
diverse lucrări la terţe persoane propunem reţinerea sumei pentru numărul de zile declarat 
în ancheta socială de către beneficiarii ajutorului social sau sunt depistaţi de asistenţii 
sociali ori de la vecinii întrebaţi la efectuarea anchetei sociale, in conformitate cu 
prevederile legale.  

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local 
al comunei Mihail Kogalniceanu, proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor potentiale 
venituri provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea 
venitului net lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii 
ajutorului social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, acualizat 
precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei  

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea unor potentiale venituri provenite din 
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta 

necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea venitului net lunar al 
familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii ajutorului social in 
conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, acualizat precum si 

beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei  

In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 cu privire la venitul 
minim garantat, actualizată, precum şi art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 şi art.23 din HG 
nr.50/2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii 
nr.416/2001, actualizată;

Având în vedere prevederile art.14 alin.(1) din Legea 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei precum şi art.7 din HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei;

In conformitate cu modificările şi completările ulterioare ce au intervenit la actele 
normative mai sus menţionate personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din 
aparatul de specialitate al primarului va proceda astfel:
- se vor deplasa la domiciliile beneficiarilor de ajutor social şi a celor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei, pentru a efectua ancheta socială familiei/persoanei singure şi 
declaraţiilor titularului din cerere;
- vor consilia titularii şi beneficiarii ajutorului social explicându-le obligaţiile prevăzute de 
de actele normative;
- vor întocmi dispoziţiile primarului în termenul prevăzut de lege.
- la stabilirea cuantumului şi plăţii ajutorului social se va ţine seama de o serie de bunuri 
mobile şi imobile ale familiei cuprinse în listele elaborate de Normele metodologice, în 
urma verificărilor la adresa menţionată in cererea solicitantului: 
- lista  bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în 
anexa nr.4;
- lista  bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, 
prevăzută în anexa nr.5;



- criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor ce pot fi realizate de familie 
sau persoana singura prin valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa nr.6.

Deoarece munca ocazională este cuantificată la 40 lei/zi, iar unii beneficiari 
prestează diverse lucrări la terţe persoane propunem reţinerea sumei pentru numărul de zile 
declarat în ancheta socială de către beneficiarii ajutorului social sau sunt depistaţi de 
asistenţii sociali ori de la vecinii întrebaţi la efectuarea anchetei sociale, in conformitate cu 
prevederile legale.  

Compartimentul asistenţă socială supune materialele prezentate comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu spre luarea unei 
hotărâri în conformitate cu legislaţia în vigoare .

INSPECTOR,

HERMENEANU MARIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor potentiale venituri 
provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri 

considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea 
venitului net lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii 

ajutorului social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
acualizat precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru 

sustinerea familiei  

     
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 

analizat raportul compartimentului asistenta sociala, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 18, 19, 20, 
21, 22 si 23, anexa 6 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevederile art. 
8 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art.14 alin.(1) din Legea 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.7 din 
HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
 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 unor potentiale 
venituri provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de 
bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la 

stabilirea venitului net lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea 
acordarii ajutorului social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, acualizat precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei  

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 18, 19, 20, 21, 22 si 23, anexa 6 din H.G. 
nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, prevederile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art.14 alin.(1) din Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.7 din HG nr.38/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, 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 actiuni sau lucrari 
de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de 

catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de 
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate şi igienă a muncii.

(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa 
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de 
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În 
funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa 
orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, 
precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 
prin hotărâre a consiliului local.”

In cadrul compartimentului de asistenta sociala în prezent în evidenţă se află 
înregistraţi un număr de 59 dosare, din care 55 persoane sunt apte de muncă şi acestea 
trebuie să efectueze 3.552 ore/lună de muncă. Acest număr diferă de la o lună la alta in 
funcţie de prezentarea actelor la dosar, schimbarea veniturilor in diverse cazuri sau alte 
motive pe care familia sau persoana singură le aduce la cunoştinţa primarului conform 
prevederilor legale sau din verificările efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul 



asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului prin ancheta socială la 
domiciliul indicat de solicitant.

Munca în folosul comunităţii se desfăşoară sub îndrumarea dl. viceprimar  care 
întocmeşte şi pontajele cu beneficiarii ajutorului social. Incepând cu noua legislaţie aceste 
situaţii vor fi prezentate Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa, în vederea 
efectuării plătii familiilor acelor beneficiari care au prestat orele cuvenite şi celor scutiţi 
de muncă conform actelor justificative depuse la dosar.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărare in forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari 
de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de 

catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de 
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate şi igienă a muncii. 
  (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 
muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 
anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
  (8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, 
precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 
prin hotărâre a consiliului local.”

În conformitate cu prevederile art. 7^1 alin.(1) Prin persoană aptă de muncă se 
înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
    b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
    c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă 
pentru prestarea unei munci.
    (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.



Compartimentul de asistenta sociala are în prezent în evidenţă un număr de 59 
dosare, din care 55 persoane sunt apte de muncă şi acestea trebuie să efectueze 3.552 
ore/lună de muncă. 

Având în vedere planul de activităţi şi obiectivele propuse de primarul comunei 
Mihail Kogalniceanu, beneficiarii ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, actualizată, vor efectua orele de muncă lunar sub directa 
îndrumare a dlui viceprimar, după listele cu orele muncă emise de compartimentul de 
asistenta sociala în conformitate cu prevederile legislative.

 

INSPECTOR ,
HERMENEANU MARIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI 

URBANISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA MEDIULUI SI 
TURISM

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari 
de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de 

catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat

      
Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie 

sociala, protectia mediului si turism, a analizat raportul compartimentului asistenta 
sociala, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce 
urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta extraordinara a Consiliului Local 
din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2), 
(7), (8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea planului de actiuni sau de lucrări de 
interes local pe anul 2011,  pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 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
Voinea Vasilica

Membri: Dragu Adrian
                
               Papataie Florin
                
               Agapie Constantin
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni 
sau lucrari de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca 
prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) si (9) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat,  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 desemnarea reprezentantilor
 Consiliului Local Mihail Kogalniceanu  in Consiliul de Administratie

 al Grupului Scolar Mihail Kogalniceanu

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011 “ În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 
6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 
3 reprezentanţi ai părinţilor.’

Avand in vedere adresa Grupului Scolar Mihail Kogalniceanu nr. 262/09.02.2011 
prin care solicita sprijinul in validarea de catre Consiliul Local a celor 3 reprezentanti  - 
dl consilier Diaconescu Nicolae, dna consilier Florea Mariana – Loredana, dl consilier 
Craciun Stelica, 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.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor
 Consiliului Local Mihail Kogalniceanu  in Consiliul de Administratie

 al Grupului Scolar Mihail Kogalniceanu

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011 “ În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 
6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 
3 reprezentanţi ai părinţilor.’

Prin adresa nr. 262/09.02.2011 Grupul Scolar Mihail Kogalniceanu solicita 
sprijinul in validarea de catre Consiliul Local Mihail Kogalniceanu a celor 3 reprezentanti 
- dl consilier Diaconescu Nicolae, dna consilier Florea Mariana – Loredana, dl consilier 
Craciun Stelica, care vor face parte din Consiliul de Administratie al Grupului Scolar.  

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 desemnarea reprezentantilor
 Consiliului Local Mihail Kogalniceanu  in Consiliul de Administratie

 al Grupului Scolar Mihail Kogalniceanu
     

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 extraordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) 
lit. c ) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Proiectul de hotarare prevede desemnarea unui numar de 3 consilieri locali in 
Consiliul de Administratie al Grupului Scolar 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
Florea Mariana - Loredana

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Ion
                
               Enache Giorgica
                
               Craciun Stelica   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor
 Consiliului Local Mihail Kogalniceanu  in Consiliul de Administratie

 al Grupului Scolar Mihail Kogalniceanu

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. c ) din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, 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 concesionarea suprafetei de 1.000 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

pentru constructie locuinta

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Avand in vedere cererile pentru solicitarea de teren in concesiune pentru 
constructii locuinte supun 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 concesionarea suprafetei de 1.000 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

pentru constructie locuinta

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Suprafata de 1.000 mp apartinand domeniului privat al comunei, situat in 
localitatea Mihail Kogalniceanu  tarla 561/1/1 parcela 121 care se invecineaza la N – E – 
V – domeniul privat al comunei, S – D.S. 3782 este inscris in cartea funciara nr. 20277.

 

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 concesionarea suprafetei de 1.000 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

pentru constructie locuinta

     

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 extraordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), 
art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede concesionarea suprafetei de 1.000 mp teren 
intravilan apartinand domeniului privat al comunei, situat in localitatea Mihail 
Kogalniceanu  tarla 561/1/1 parcela 121 care se invecineaza la N – E – V – domeniul 
privat al comunei, S – D.S. 3782 cu destinatia constructie locuinta
 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 concesionarea suprafetei de 
1.000 mp teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail 

Kogalniceanu pentru constructie locuinta

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 constituirea Comisiei Locale de 
ordine publica la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu 

Ţinând seama de necesitatea asigurării unui cadru corespunzător, organizării şi 
funcţionării Poliţiei locale a comunei Mihail Kogalniceanu, care se înfiinţează în 
conformitate cu prevederile Legii politiei locale nr.155/2010, care la art. 28 alin.(1) 
menţionează că la nivelul fiecărui municipiu unde funcţionează poliţia locală se 
organizează comisia locală de ordine publică, ca organism cu rol consultativ, constitută 
din primar, şeful unităţii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful 
poliţiei locale, secretarul unitaăţii administrativ – teritoriale şi 3 consilieri,

           propun adoptarea prezentei hotărâri de catre Consiliul local al comunei Mihail 
Kogalniceanu care să reglementeze înfiinţarea şi componenţa Comisiei locale de ordine 
publică a comunei Mihail Kogalniceanu, precum şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şu funcţionare a comisiei.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT POLITIE COMUNITARA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de 
ordine publica la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu

In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) si (2) din Legea politiei locale 
nr.155/2010 la nivelul comunei unde funcţionează poliţia locală se organizează şi 
funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, denumită 
în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.
    Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful unităţii/structurii 
teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul 
unităţii administrativ teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de autoritatea 
deliberativă.

Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar.
    Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, propun adoptarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local cu privire la înfiinţarea şi componenţa Comisiei locale de ordine publică a 
comunei Mihail Kogalniceanu.

REFERENT

GHITA TATIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de 
ordine publica la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu

     
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 

analizat raportul compartimentului politie comunitara, expunerea de motive a primarului 
si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 28 si art. 29 
din Legea politiei locale nr. 155/2010.

Proiectul de hotarare prevede constituirea Comisiei Locale de ordine publica la 
nivelul comunei Mihail Kogalniceanu si aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Comisiei locale de ordine publica a 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 constituirea Comisiei Locale 
de ordine publica la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 28 si art. 29 din Legea politiei locale nr. 
155/2010 , 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 infiintarea 
Politiei Locale a comunei Mihail Kogalniceanu

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului local, se propune
aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale Mihail Kogalniceanu - compartiment functional in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu sediul în Mihail Kogalniceanu, str. 
Şcolii, nr. 12, în conformitate cu prevederile art. 3 si art. 4 din Legea nr.155/2010 – 
Legea Poliţiei Locale.

Poliţia Locală se organizează prin preluarea posturilor si personalului
Poliţiei Comunitare.

În vederea preluării personalului Poliţiei Comunitare pentru
înfiinţarea Poliţiei Locale Mihail Kogalniceanu se va obţine avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici si echivalarea funcţiilor specifice de poliţist local cu
funcţii publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea
nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat
cu art. 74 din H.G. 1332/ 2010 - Regulament – cadru de organizare si
funcţionare a Poliţiei Locale.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărare in forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT POLITIE COMUNITARA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind infiintarea 
Politiei Locale a comunei Mihail Kogalniceanu

In conformitate cu prevederile Legii politiei locale nr.155/2010, se impune 
analizarea si supunerea aprobarii in sedinta Consiliului local Mihail Kogalniceanu, a 
proiectului de hotarare privind infiinţarea Poliţiei Locale a comunei Mihail 
Kogalniceanu.

Politia Locala Mihail Kogalniceanu se infiinteaza ca un  compartiment functional 
in cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu sediul în Mihail Kogalniceanu, str. 
Şcolii, nr. 12, in conformitate cu prevederile art. 3 si art. 4 din Legea nr.155/2010 – 
Legea Poliţiei Locale prin reorganizarea compartimentului de Politie Comunitara.

Politia Locala a comunei Mihail Kogalniceanu va prelua, in conditiile legii, 
patrimoniul si personalul structurii de Politie Comunitara.

REFERENT

GHITA TATIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind infiintarea 
Politiei Locale a comunei Mihail Kogalniceanu

     
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 

analizat raportul compartimentului politie comunitara, expunerea de motive a primarului 
si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 1, art.3 alin.
(1), art.4, art. 42 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010. 
 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 infiintarea 
Politiei Locale a comunei Mihail Kogalniceanu

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 1, art.3 alin.(1), art.4, art. 42 din Legea 
poliţiei locale nr. 155/2010, 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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