
                  ROMANIA
          JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGALNICEANU

 HOTARARE
privind alegerea presedintelui de sedinta  

al Consiliului Local din data de 10.02.2011

Consiliul  Local  al  comunei  Mihail  Kogalniceanu,  judetul  Ialomita,  intrunit  in 
sedinta ordinara din data de 10.02.2011,

Avand in vedere :
- prevederile cap. II sectiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru  de  organizare  si  functionare  a  consiliilor  locale,  cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier Natu Gheorghe, care propune ca presedinte de sedinta pe dl 
consilier Florea Neculai pentru 3 luni.
In temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 si art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice 

locale  nr.  215/2001  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  adopta 
prezenta

HOTARARE

Art. unic. D-l consilier Florea Neculai se alege presedinte al sedintei  Consiliului 
Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita din data de 10.02.2011 si pentru 
urmatoarele doua luni.

   Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza
      Florea Neculai                                                     Secretar
                                                                                                           Visan Tudorita

Nr. 8
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 10.02.2011



                  ROMANIA
          JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGALNICEANU

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita 
Avand in vedere :

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;
- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
Examinand : 

- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 4/26.01.2011;
- adresele Directiei Generale a Finantelor Publice Ialomita nr. 201037/01.02.2011 si nr. 

200609/19.01.2011 ;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul 36 alin. (4) lit. a) si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administratiei publice 
locale  nr.  215/2001  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  adopta 
prezenta

HOTARARE

Art.1. Aproba bugetul local pe anul 2011 la venituri in suma de  2.713 mii lei si la 
cheltuieli in suma de 2.713 mii lei, bugetul de venituri proprii si subventii la venituri in 
suma de 55 mii lei si la cheltuieli in suma de 55 mii lei, bugetul de venituri proprii la  
venituri in suma de 130 mii lei si la cheltuileli in suma de 130 mii lei, conform anexei nr.  
1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare partiala 
sau integrala de la buget, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 3. Primarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotarare.

   Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza 
       Florea Neculai                                                                        Secretar
                                                                                                  Visan Tudorita
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