
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 alegerea
 presedintelui de sedinta al Consiliului Local din data de 10.02.2011

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 41 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al 
majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de 
acesta.

In baza propunerilor ce vor fi formulate de consilierii locali in cadrul sedintei 
ordinare din data de 10.02.2011 se va adopta hotararea privind alegerea presedintelui de 
sedinta pe o perioada de 3 luni.  

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind alegerea
 presedintelui de sedinta al Consiliului Local din data de 10.02.2011

 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 41 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al 
majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de 
acesta.

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 alegerea presedintelui
 de sedinta al Consiliului Local din data de 10.02.2011

  
    

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 10.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) 
si art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 
trei luni intrucat mandatul dl Diaconescu Nicolae a expirat in luna ianuarie 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 alegerea presedintelui de 
sedinta al Consiliului Local din data de 10.02.2011

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 41 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 bugetului local pe anul 2011

In conformitate cu prevederile art. 39 alin.(6) din Legea finantelor publice locale 
nr. 273/2006 proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de 
maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. In data de 28 decembrie 2010 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 
879 Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.
 Proiectul de buget al comunei Mihail Kogalniceanu pe anul 2011 se prezinta astfel:

I. BUGETUL LOCAL 2.713.000
II. BUGETUL VENITURILOR PROPRII SI SUBVENTII 55.000
III. BUGETUL VENITURILOR PROPRII 130.000

lei
Bugetul local ( cheltuieli ) din care: 2.713.000
1. Bugetul de funcţionare 1.937.000
-Autorităţi publice 357.000
-Fond rezerva bugetara 27.000
-Ordine publică şi siguranţă naţională 64.000
-Invatamant 1.120.000
-Cultura, servicii recreative si sportive 60.000
-Asigurari si asistenta sociala 209.000
-Servicii publice 30.000
-Salubritate 55.000
-Transport 15.000
2 Bugetul de dezvoltare 776.000

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local aproba, la propunerea primarului, bugetul 
local.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2011

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul intocmit de compartimentul 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 10.02.2011.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii bugetului 
de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea bugetului local pe anul 2011 conform 
anexei din 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 bugetului local pe anul 2011

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 
36 alin. (4) lit. a) 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
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