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privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

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

- prevederile Ordinului MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii  – cadru a planului de 
analiza si acoperire a riscurilor.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului ;
- avizul comisiei de specialitate.

In  temeiul  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.  215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
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Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogalniceanu,  judetul  Ialomita  pentru  anul  2011,  conform  anexei  care  face  parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul comunei si compartimentul pentru situatii de urgenta vor duce la 
indeplinire prezenta hotarare.
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CAPITOLUL I

Definitie , scopuri, obiective

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 urgent , 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 
producfere 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 
alaborarea planurilor operative;

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

CAPITOLUL II
Caracteriscile unitatii administrativ teritoriale

DESCRIEREA ZONEI  DE  COMPETENTA

2.1.  Aspecte administrative
Comuna  Mihail  Kogalniceanu  este  compusa  din  2  sate:  Mihail 

Kogalniceanu care este resedinta de comuna si Hagieni .
2.2. Asezare geografica si relief

Comuna  Mihail  Kogalniceanu  se  afla  situata  in  partea  de  S-E  a 
Baraganuli  central,  foarte  aproape de Dunare si  traversata  la  sud de  raul 



Ialomita .  Se invecineaza la N cu judetul Braila, la V cu orasul Tandarei si 
comuna Valea Ciorii , la E cu comuna Giurgeni si la S cu comuna Vladeni.

Din punct de vedere geomorfologic,  comuna s egaseste in zonele de 
lunca si de terasa joasa ale Dunarii si Ialomitei care se racordeaza in acest 
sector.Deasemenea ,  se remarca si  prezenta in partea de sud a comunei  , 
campul inalt al – Podisul Hagieni.Altitudinile medii ale lunci au valori de 8 
– 12 m , iar cele ale terasei de 20-23 m. Podisul Hagieni este o forma de 
relief care contrasteaza cu ansamblul peisajului , care prezinta cote absolute 
de 65 – 90 m.

2.3. Caracteristici climatice
Prin asezarea sa in partea de S-E a tarii, comuna Mihail Kogalniceanu 

este  supusa  influentelor  de  mase  de aer  estice  –  continentale  ,  vestice  – 
oceanice si sudice – mediteraneene , ceea ce conditioneaza un climat de tip 
continental  excesiv.In  ceea  ce  priveste  regimunl  precipitatiilor  ,   varful 
istoric inregistrat este de 123,5 l /mp in data de 01.07.2006.

Valorile medii ale temperaturii, in functie de anotimp sunt:
               Iarna                 -7°C ,
               Primavara        +15°C,
               Vara                 + 22°C,
                Toamna           + 14°C.
Valorile extreme inregistrate sunt:
      valoarea maxima : +40,6°C in iulie 1946
valoarea minima: - 30°C in februarie 1942

2.4. Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica a comunei Mihail Kogalniceanu este reprezentata 
de raul Ialomita. Debitul normal al raului Ialomita in zona comunei Mihail 
Kogalniceanu este de 60mc/s iar cel mai mare debit inregistrat in acesta zona 
este de 468mc/s , pe data de 29.09.2005, in aval de Tandarei. 

2.5. Populatia

Potrivit  “Recensamantului  Populatiei  “  din  anul  2002  ,  populatia 
comunei  este  de  3519  locuitori,  dintre  care  3467  in  dsatul  Mihail 
Kogalniceanu si 52 in satul Hagieni.Structura pe sexe ne arata ca din totalul 
populatiei, 54% sunt de sex femeiesc iar 46% sunt de sex barbatesc.Potrivit 
Recensamantului Populatiei “din anul 2002 , populatia comunei este de 3519 
locuitori,  dintre  care  3467  in  satul  Mihail  Kogalniceanu  si  52  in  satul 



Hagieni.Structura pe sexe ne arata ca din totalul populatiei, 54% sunt de sex 
femeiesc iar 46% sunt de sex barbatesc.

2.6. Cai de transport
Teritoriul  administrativ  al  comunei  este  traversat  la sud de artera de 

circulatie DN 2A Bucuresti – Constanta Din aceasta artera porneste DJ 212 
prin  satul  Mihail  Kogalniceanu .Pe  teritoriul  comunei  sunt  29  de  km de 
drumuri comunale , 7 km din drumul comunal este asfaltat si pietruit. 

2.7. Dezvoltarea economica
Economia comunei , reflecta caracteristica resurselor de care dispune , 

pe  suportul  productiei  agricole  dezvoltandu  –  se  in  special  industria 
alimentara. Localizarea in interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus 
amprenta aspra potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a 
resurselor de dezvoltare Atributele calitative ale mediului natural – conditiile 
geomorfice , climatice , hidrografice  - au condus la specializarea economica 
a comunei in activitati agricole. Pe teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu 
isi desfasoara activitatea 3 asociatii agricole, o statie de mixtura asfaltica , o 
ferma zootehnica si 18 agenti economici.

Comuna Mihail Kogalniceanu detine 6400  ha teren arabil, 549 ha teren 
intravilan, 200 ha de pasuni si 118 ha de padure.

2.8.  Infrastructuri locale  
In comuna , functioneaza invatamantul prescolar si primar + 

gimnazial precum si Scoala de arte si meserii pentru elevii claselor IX – X 
ale Scolii generale Mihail Kogalniceanu , dupa cum urmeaza:

   - scoala Mihail Kogalniceanu functioneaza intr – un imobil in stare 
buna , format din 12 sali de clasa din care 3 cabinete ( biologie , matematica 
si fizica ).

Deasemenea , intr-un local separat functioneaza gradinita de copii cu 3 
grupe , in total 90 de copii .

In satul  Hagieni  nu mai  exista scoala si  nici  gradinita ,  iar copii  de 
varsta scolara ,  10 la numar , frecventeaza cursurile scolare la scoala din 
Tandarei , aflata la 8 km de sat.

In comuna isi desfasoara activitatea 2 cabinete medicale umane cu 2 
medici de familie si un cabinet stomatologic.

In  satul  Mihail  Kogalniceanu  exista   o  biblioteca  cu  circa  4000  de 
volume.

In prezent,  alimentarea cu apa in sistem centralizat se face numai in 
satul Mihail Kogalniceanu , avand ca sursa de foraje cu adancimi de circa 
100 m , distributia apei facandu-se printr-o retea cu lungimea totala de 29 



km.. Acest sistem centralizat de distributie a apei este functional din anul 
2007.Satul  Hagieni  nu  dispune  de  alimentare  cu  apa  in  sistem 
centralizat.Cele  2 sate  ale  comunei  nu beneficiaza  in prezent  de retea de 
canalizare a apelor uzate.

Comuna nu este alimentata cu gaze naturale de la reteaua nationala de 
transport si distributie.

Majoritatea  gospodariilor  sunt  racordate  la  reteaua  de  transport  a 
energiei electrice.

2.9. Perspective/ prognoze de evolutie

In  prezent  se urmareste  obtinerea  unei  finantari  pentru  derularea 
proiectului  « Infiintare  sistem  de  distributie  a  gazelor  naturale  in  Mihail 
Kogalniceanu »,  proiect  care  ar  urma sa asigure bransarea la  sistemul  de 
distributie a gazelor naturale a circa 600 de gospodarii.

De asemenea se are in vedere in perioada urmatoare realizarea unui 
sistem de canalizare si a unei statii de epurare care sa preia apele menajere si 
pluviale din satul Mihail Kogalniceanu.

CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta

3. RISCURI GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA  
3.1. Tipuri de risc ce se pot manifesta in zona de competenta.

Identificarea riscurilor trebuie sa permita cunosterea mecanismelor si 
conditiilor de producere/manifestare a situatiilor de urgenta , amploarea si 
efectele posibile ale acestora.

3.2.1 Riscuri naturale ( furtuni, inundatii, tornade, seceta , 
inget etc, )

• Fenomene meteorologice periculoase – pe teritoriul administrativ al 
comunei  Mihail  Kogalniceanu  feneomenele  meteorologice  extreme 
sunt seceta si inghetul. 

 Fenomene meteorologice  periculoase se produc cu preponderenta 
in perioada calda a anului si pe spatii destul de restranse. Se manifesta prin 
cer inorat, ploi torentiale , descarcari electrice si intensificarea accentuata a 
vantului  .  Pagubele  constau  ,  in  general,  in  crengi  ale  copacilor  rupte, 
afectarea liniilor de alimentare cu energie electrice si de telecomunicatii.



 inundatii 
In comuna  Mihail Kogalniceanu exista posibilitatea inundarii satului 

Hagieni datorita cresterilor de cote si debite ale raului Ialomita. Cele mai 
vulnerabile zone sunt in dreptul localitatii Hagieni, in zona podului plutitor 
de la Hagieni unde exista pericolul inundarii unui numar de 24 de gospodarii 
si a Manastirii Sf. Nicolae.

In zona de responsabilitate  a comunei  Mihail  Kogalniceanu exista  o 
lucrare hidrotehnica (dig) care asigura protectia intregii comune pentru un 
debit de 458 mc/s si o cota de 610 cm.Digul este intr-o stare tehnica buna, 
singurele probleme fiind cele 3 amenajari de ecluzare din sistemul de irigatii 
care  strapung  digul.  In  ultimii  ani,  cele  mai  grave  probleme  au  fost 
inregistrate  in  timpul  inundatiilor  din  2005  cand  podul  plutitor  din  satul 
Hagieni  a fost  luat  de viitura si  cand a existat  pericolul  inundarii  satului 
Hagieni.

Timpul mediu de propagare a viiturii este de aproximativ 4 ore.
• Inzapeziri si inghet 

Inzapezirile  apar  ca  rezultat  al  caderilor  abundente  de  zapada  si 
viscolelor  care pot  dura de la cateva ore la cateva zile .Ele pot  ingreuna 
functionarea  corespunzatoare  a  transportului  si  telecomunicatiilor  , 
activitatea obiectivelor agricole , energie electrica.

Pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu cel  mai  mare  pericol  il 
reprezinta  inzapezirea  DJ  212  ,  drum  care  face  legatura  satului  Mihail 
Kogalniceanu cu DN 2A si  cu orasul  Tandarei.Totodata ,pericol  deosebit 
prezinta si inzapezirea DC 3, drum care face legatura dintre satul Hagieni si 
DN 2A. 

Datorita inghetului si a temperaturilor scazute , pe raul Ialomita se pot 
forma sloiuri  de  gheata  care  pot  pune in  pericol  siguranta  si  integritatea 
podului plutitor din satul Hagieni, podul fiind singura cale de acces in satul 
Hagieni.

• Seceta 
Seceta se poate produce in perioada calda a anului , cand temperatura 

aerului este ridicata iar cantitatile de precipitatii cazute sunt foarte mici.
 Incendii de padure

     In comuna exista posibilitaea izbucnirii unor incendii de padure , 
insa  acesta  reprezinta  un   risc  secundar.  Pe  teritoriul  comunei  Mihail 
Kogalniceanu exista aproximativ 120 ha de padure – padurea Chirana.

Vulnerabilitatea  la  incendii  a  fondului  forestier  creste  primavara, 
inaintea aparitiei vegetatiei si toamna, dupa uscarea vegetatiei, in perioadele 



de seceta . Acest tip de incendii se manifesta  in perioadele caniculare de 
vara  cand  gradul  de  uscaciune  este  foarte  mare  datorita  temperaturilor 
extrem de ridicate, cand este necesara supravegherea atenta a acestor zone 
impadurite si toamna dupa uscarea vegetatiei. 

Cauzele care conduc la aparitia unor astfel de incendii sunt :
- folosirea iresponsabila a focului deschis ;
- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari aprinse ;
- jocul copiilor cu focul ;
- arderea  vegetatiei  erbacee  si  arbustive  rezultata  din  curatirea 

unor suprafate de teren ;
- autoaprinderea paturii organicede pe sol ;
- razele  solare  care  trec  prin  cioburi  de  sticla  aruncate  la 

intamplare ;
- incendierile premeditate.

Frecventa acestor incendii este  foarte redusa.

• Avalanse -  nu este cazul

           Fenomene distructive de origine geologica :

 Alunecari de teren – teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu este in 
general ferit de astfel de dezastre.

 Cutremure de pamant
Majoritaea  constructiilor  sunt  din  chirpici,  rar  cele  care  sunt  din 

B.C.A.  sau  din caramida  si  din  acesta  cauza  un seism major  ar  produce 
pagube importante.Normativul  P100 – 92 stabileste  pentru zona comunei 
urmatoarele valori ale coeficientilor TC si KS privind protectia antiseismica a 
constructiilor de locuinte social-culturale,agrozootehnice si industriale :

TC = 1,5 sec, respectiv KS= 0,16 ( zona seismica de calcul D ), ceea ce 
corespunde cu intensitatea seismica de grad VIII MSK.  Nu sunt zone anume 
unde exista constructii cu pericol de prabusire in caz de cutremur major insa 
majoritatea cladirilor construite din chirpici pot fi afectate de un astfel de 
seism.

Riscurile tehnologice
            A. Industriale – la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu nu 
exista  nici  un  operator  economic  care  intra  sub  incidenta  H.G.R.  nr 
95/2003.



                  B. De transport si depozitare – substantele chimice periculoase 
pot fi transportate in cisterne sau containere sau alte tipuri de ambalaje pe 
teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu .
                  Deoarece teroriul comunei este traversta de DN 2A , drum care  
face legatura cu Constanta , traficul de marfuri in zona fiind foarte intens , 
marindu-se  riscul  unui  posibil  accident  chimic  cu  eliberare  de  substante 
periculoase in atmosfera si mediul inconjurator.
                C. Transporturi

• Transportul rutier la nivelul comunei M. Kogalniceanu este 
reprezentat de :

- DN 2A – Urziceni – Giurgeni
- DJ 212 – Mihail Kogalniceanu – Gura Ialomitei
- doua drumuri comunale.

          Cele mai multe si mai grave accidente se produc pe DN 2A.

• Transportul feroviar -  nu este cazul
• Transportul fluvial si maritim – nu este cazul
• Transportul aerian – nu este cazul
• Transportul prin retele magistrale – nu este cazul.

 D. Nucleare
     Sursa de risc nuclear care ar putea afecta teritoriul comunei Mihail 

Kogalniceanu este centrala nuclearo-electrica CNE PROD CERNAVODA
          CENTRALA NUCLEARO - ELECTRICA CNE Prod CERNAVODA 
este  construita  pe  malul  stang  al  Canalului  Dunare  –  Marea  Neagra,  la 
aproximativ  2  km  Est  de  localitatea  Cernavoda  si  3  km  Est  de  fluviul 
Dunarea,  fiind proprietatea Regiei Autonome de Electricitate “RENEL“.

Centrala Nucleara Electrica este proiectata sa cuprinda 5 grupuri de 
tip PHWR – CANDU anvelopate cu o putere de 2180 MW/h si 700 Mwe 
fiecare.
           Obiectivul produce energie electrica.
           Riscuri posibile : accident tehnologic cu o evolutie rapida la CNE 
PROD CERNAVODA , urmat de deterioararea anvelopei de protectie , care 
ar produce o eliberare de izotopi radioactivi ai iodului,strntiului , cesiului 
precum si ai gazelor nobile.

Comuna  Mihail  Kogalniceanu  se  afla  in  zona  de  planificare  a 
actiunilor de protectie pe termen lung (L.P.Z.), situandu - se la o distanta de 
50 km fata  de obiectiv.  Este zona in cere se  iau din timp masuri  pentru 



implementarea  eficienta  a  actiunilor  de  protectie  pentru  a  reduce  dozele 
acumulate pe termen lung din depuneri si prin ingestie.

E.  Poluare  ape –  pe teritoriul  comunei  nu  exista  surse  care  pot 
deversa substante poluante in raul Ialomita.

F.  Prabusiri  de  constructii,  instalatii  sau  amenajari  –  nu  este 
cazul.

G.  Esecul  utilitatilor  publice  –  exista  pericolul  unor  avarii 
accidentale  la  retelele  electrice,  telefonice  si  la  reteau  de  alimentare  cu 
apa.In general, aceste avarii se produc pe arii restranse in urma unor furtuni , 
deranjamentele fiind remediate in timp util.

H. Caderi  de obiecte din atmosfera sau din cosmos  –  nu s-au 
semnalat pe teritoriul astfel de fenomene , dar exista posibilitatea aparitiei 
lor cu consecinte mai mult  sau mai putin grave in functie de categoria si 
marimea obiectului.
          I. Munitie neexplodata – nu au fost semnalate cazuri .

    3.1.3. Riscuri biologice
1. Riscul aparatiei unor epidemii 

            Situatia epidemiologica din tara noastra , coroborata cu pozitia 
geografica a judetului Ialomita , precum si gradul de dezvoltare economico-
sociala  a  acestuia  poate  favoriza  aparitia  unor  epidemii  ,  cum  ar  fi : 
holera,meningita,  epidemii  hidrice  cu  diversi  germeni  enterici,  epidemii 
alimentare sau toxinfectii alimentare.

               a) Principalele surse de risc de epidemii din zona comunei Mihail 
Kogalniceanu sunt : 

• Factori geografici :
          - raul Ialomita 
• Factori economici :

- industria  alimentara  si  unitatile  de  alimentatie  publica  si 
colectiva ;

- aprovizionarea  cu  apa  potabila  a  unor  locuitori  din  surse  de 
suprafata  (  in special  in satul  Hagieni  unde nu exista  sistem 
centralizat de alimentare cu apa ).

b) Localitati si obiective :
 
              In satul Hagieni, alimentarea cu apa a populatiei se face din fantani,  
in acest  sat  neexistand sistem de alimentare  cu apa centralizat  ,  apa este 
consumata direct , fara a mai fi tratata , existand si pericolul poluarii apei din 



panza freatica , in cazul unor inundatii atfel incat pot fi declansate o serie de 
epidemii.
            In satul Mihail Kogalniceanu alimentarea cu apa se face in mod 
centralizat din sitemul de alimentare cu apa , apa este captata din surse de 
adancime ( aproximativ 90 - 100 m ), sistemul fiind dat in folosinta in anul 
2007 insa mai exista gospodarii care nu s-au bransat la acest sistem si care se 
alimenteaza cu apa din fantani. 

               2. Riscul aparitiei unei epizootii :
Avand  in  vedere  faptul  ca  pe  teritoriul  comunei  Mihail 

Kogalniceanu  marea majoritate a populatiei locuieste la curte si se ocupa cu 
cresterea  animalelor  ,  exista  riscul  aparitiei  unor  epizootii  diferite  sau 
zoonoze ( boli transmisibile de la animale la om ).

a) Principalele surse de risc de epizootii pot fi datorate urmatorilor 
factori :

• Factori georgrafici :
               -    raul Ialomita

- localitatile  si  colectivitatile  de  animale  si  pasari   riverane 
cursului raului Ialomita

• Factori economici :
- aprovizionarea  cu  apa  potabila  din  surse  de  suprafata  a 

localitatilor si colectivitatilor de animale si pasari ;
- modul  in care sunt respectate  si  aplicate in practica masurile 

igienico-sanitare –veterinare.
- Inexistenta retelei  de canalizare 

         b) Localitatile si societatile cu profil zootehnic.

In satul Hagieni, datorita unei eventuale inundatii si datorita fatului 
ca  populatia  se  ocupa  cu  cresterea  animalelor  si  pasarilor,  exista  riscul 
aparitiei unei motalitati in randul acestora, crescand riscul declansarii si de 
epizootii sau zoonoze datorate acestei cauze.

         3.1.4. Riscul de incendiu

 Reprezinta  unul  din  riscurile  principale  identificate  la  nivelul 
comunei.  In  anul  2006 ,  in  zona  noastra  de competenta  au  avut  loc  trei 
incendii, toate la gospodariile unor cetateni din satul Mihail Kogalniceanu. 



Aceste incendii au fost generate de jocul copiilor cu focul si de utilizarea 
focului deschis fara respectarea normelor de prevenire a incendiilor. 

La toate incendiile Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a 
actionat rapid pentru a limita propagarea incendiului la gospodariile vecine 
sau la  anexele  din gospodaria respectiva ,  pana la venirea echipajelor  de 
pompieri profesionisti. 

Pagubele  produse  de  aceste  incendii  nu  au  fost  insemnate,  fiind 
afectate cateva anexe gospodaresti, au fost distruse furajele pentru animale 
din gospodarii si alte materiale combustibile.

       3.1.5. Riscurile sociale – nu este cazul

Capitolul IV

Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1 – Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie – interventie

Elaborarea  conceptiei  de  desfasurare  a  actiunilor  de  protectie  –
interventie consta in stabilirea etapelor si fazelor de intreventie , in functie 
de evolutia probabila a situatiilor de urgenta , definirea obiectivelor , crearea 
de  scenarii  pe  baza  actiunilor  de  dezvoltare  ,  a  premiselor  referitoare  la 
conditiile  viitoare  ,  selectarea  cursului  optim  de  actiune  si  stabilirea 
dispozitivului  de  interventie  ,  luarea  deciziei  si  transmiterea  acesteia  la 
structurile proprii si cele de cooperare.

Evitarea  manifestarii  riscurilor  ,  reducerea  frecventei  acestora  ori 
limitarea consecintelor acestora se realizeaza prin:
a)  monitorizarea  permanenta  a  parametrilor  meteo,  seismici,  de  mediu  , 
hidrografici si transmiterea datelor la autoritatile competente – se realizeaza 
de grupa de cercetare observare din cadrul S.V.S.U. Mihail Kogalniceanu;
b) activitati preventive – se realizeaza de specialistii de prevenire din cadrul 
S.V.S.U.  si  alte  persoane  cu  responsabilitati  in  domeniul  situatiilor  de 
urgenta;
c)  informarea  populatiei  asupra  riscurilor  specifice  unitatii  administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui 
pericol – se realizeaza de catre membrii Comitetului Local pentru Situatii de 
Urgenta , prin intalniri cu populatia, prin popularizarea cu ajutorul afiselor si 
pliantelor amplasate in zonele des frecventate de populatie etc.



d) exercitii si aplicatii – se realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de 
Urgenta  ,  in  colaborare  cu  Inspectoratul  pentru  Situatii  de  Urgenta  al 
Judetului Ialomita si cu alti factori cu raspundere in domeniul situatiilor de 
urgenta.

Activitatile  preventive  planificate  ,  organizate  si  desfasurate  in  scopul 
acoperirii riscurilor sunt:

- controale si inspectii de prevenire atat la gospodariile populatie 
cat si la agentii economici din comuna

- asistenta tehnica de specialitate;
- informarea preventiva;
- pregatirea populatiei;
- constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale.

Sectiunea a 2-a
Etapele de realizare a actiunilor

Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

- alertarea si /sau alarmarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;
-  informarea  Inspectoratului  pentru   Situatii  de  Urgenta  asupra  situatiei 
create si se solicita sprijin, daca situatia impune acest lucru.
-  deplasarea  la  locul  interventie  a  grupelor  si  echipelor  specializate  din 
cadrul S.V.S.U. care vor asigura interventia;
-  intrarea  in  actiune  a  fortelor,  amplasarea  mijloacelor  si  realizarea 
dispozitivului preliminar de interventie;
- transmiterea dispozitiilor preliminare;
-  recunosterea,  analiza  situatiei  ,  luarea  deciziei  si  darea  ordinului  de 
interventie;
- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor , animalelor si bunurilor ;
- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de intreventie la situatia 
concreta;
- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului.
- inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului.
- regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii;
- stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat 
evolutia acestuia ( daca este posibil ).
- retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii;



-  informarea  Inspectoratului  pentru  Situatii  de  Urgenta  Ialomita  asupra 
intreventiei  efectuate  ,  a  cauzelor  care  au  dus  la  aparitia  evenimentului/ 
dezastrului , a pagubelor inregistrate  etc.
- analiza interventiilor si evidentierea masurilor de optimizare necesare.

Sectiunea a 3-a
Faza de urgenta a actiunilor

In functie de locul , natura , amploarea si de evolutia evenimentului , 
interventiile , la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu sunt organizate astfel:

-  urgenta I este  asigurata de Serviciul  Voluntar pentru Situatii  de 
Urgenta Mihail Kogalniceanu, prin grupele si echipele specializate de care 
dispune;

-  urgenta a II-a este  asigurata de Garda de interventie  Tandarei  , 
situata la o distanta de 9 km fata de Primaria M. Kogalniceanu.

- urgenta a III- a este asigurata de subunitatile Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta Ialomita .

Sectiunea a 4-a
Actiunile de protectie-interventie

Fortele  de  interventie  specializate  ale  Serviciului  Voluntar  pentru 
Situatii de Urgenta actioneaza, conform domeniului de competenta , pentru:

a)  salvarea  si/sau  protejarea  oamenilor,  animalelor  si  bunurilor 
materile  ,  evacuarea  si  transportul  victimelor  ,  cazarea  sinistratilor, 
aprovizionarea cu alimente , medicamente si materiale de prima necesitate – 
se realizeaza prin intermediul echipelor specializate de salvare si prim ajutor, 
evacuare, logistica , deblocare -salvare  si alte echipe , in functie de natura 
urgentei.

b)  acordarea  primului  ajutor  medical  si  psihologic  ,  precum  si 
participarea la evacuarea populatiei  ,  institutiilor  publice si  a operatorilor 
economici afectati – se realizeaza de catre echipele specializate de salvare si 
prim ajutor, evacuare si de catre personalul fortelor de intreventie, in scopul 
evitarii producerii panicii sau combaterii acesteia in cazul in care aceasta s- a 
produs.

c)aplicarea masurilor privind ordinea si siguranta publica pe timpul 
producerii situatiei de urgenta – se asigura de catre Postul de Politie Mihail 
Kogalniceanu.



d)  dirijarea  si  indrumarea  corculatiei  pe  directiile  si  in  zonele 
stabilite ca accesibile – se realizeaza de Postul de Politie , prin personalul 
propriu sau prin personalul detasat de la alte unitati.

e)  diminuarea  si/sau  eliminarea  avariior  la  retelele  de  cladiri  cu 
functiuni  esentiale  ,  acaror  integritate  pe  durata  cutremurelor  este  vitala 
pentru protectia  populatiei  (  primaria,  dispensarele  umane,  scoala,  politia 
etc)

f) limitarea proportiilor situatiei de urgenta si inlaturarea efectelor 
acesteia cu mijloacele din dotare – se realizeaza de Serviciul Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta prin intermediul echipelor si grupelor specializate de care 
dispune.

Sectiunea a 5-a
Instruirea

Instruirea  fortelor  destinate  intreventiei  din  cadrul  Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta se realizeaza in baza programului anual 
de  pregatire  in  domeniul  situatiilor  de  urgenta  elaborat  de  Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta al Judetului Ialomita , in care sunt incluse temele 
obligatorii de pregatire precum si pe baza exercitiilor si aplicatiilor stabilite 
de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.

Sectiunea a 6-a
Realizarea circuitului informational –decizional si de cooperare

Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor 
destinate  observarii  ,  detectarii  ,  masurarii  ,  inregistrarii  ,  stocarii  si 
prelucrarii  datelor  specifice  alarmarii,  notificarii,  culegerii  si  transmiterii 
informatiior si deciziilor de catre factorii implicati in actiunile de prevenire 
si gestionare a unei situatii de urgenta.

Pentru realizarea unui flux informational-decizional corespunzator , 
la nivelul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta exista urmatoarele 
cai si mijloace de legatura:

-  pentru  conducerea  actiunilor  se  utilizeaza  sistemul  de 
telecomunicatii national/teritorial, dupa caz;

-  daca situatia  impune,  C.L.S.U. asigura mijloace  de transmisiuni 
mobile;



-  legaturile  intre  toate  structurile  implicate  in  gestionarea  unei 
situatii de urgenta se realizeaza prin retele telefonice permanente ( fixe si 
mobile ), telefoane operative; sistemul unic de instiintare despre situatiile de 
urgenta 112.

-  exista posibilitatea primirii si transmiterii de mesaje prin e-mail, 
C.L.S.U. fiind dotat cu calculatoare conectate la reteaua Internet.

Odata  cu  primirea  unei  instiintari/notificari  despre  posibilitatea 
aparitiei unei situatii de urgenta , se instituie la sediul C.L.S.U. serviciul de 
premanenta   cu  personal  specializat  si  instruit  in  primirea/transmiterea 
mesajelor astfel incat circuitul informational-decizional si de cooperare sa se 
realizeze in conditii optime.

CAPITOLUL V
Resurse umane , materiale si financiare

Alocarea  resurselor  materiale  si  financiare  necesare  desfasurarii 
activitatii de analiza si de acoperire a riscurilor se realizeaza prin Planul de 
asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  si  financiare  pentru  gestionarea 
situatiilor de urgenta anual de Comitetul  Local pentru Situatii de Urgenta 
Mihail Kogalniceanu.

In functie de tipurile de riscuri identificate la nivelul comunei, s-a 
constituit un serviciu voluntar pentru situatii de urgenta de categoria I care 
are in componenta urmatoarele echipe si grupe specializate:

- compartiment de prevenire – 5 persoane;
- grupa de interventie ( pompieri) –5 persoane;
- echipa cercetare –cautare – 3 persoane;
- echipa transmisiuni-alarmare – 3 persoane;
- echipa sanitar-veterinara – 3 persoane;
- echipa logistica – 3 persoane;
- echipa evacuare –3 persoane;
- grupa deblocare-salvare – 5 persoane;
- grupa decontaminare – 3 persoane.

Serviciul   Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta  este  format  din 
locuitori ai comunei care si-au exprimat optiunea de a participa ca voluntari, 
in cazul producerii unor situatii de urgenta, prin semnarea unui contract de 
voluntariat.

Pe langa aceste forte precizate mai sus, mai pot actiona in situatii de 
urgenta,  dupa  caz  si  in  conditiile  legii  unitatile  politiei  si  jandarmeriei, 



unitatile specializate ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, 
unitatile  pentru  asistenta  medicala  de  urgenta  ale  Ministerului 
Sanatatii,organizatriile neguvernamentale specializate in actiuni de salvare , 
unitatile di formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinara, formatiuni 
de paza a persoanelor si bunurilor etc.

Consiliul  Local  Mihail  Kogalniceanu  are  incheiat  un  contract  de 
sprijin in domeniul situatiilor de urgenta cu SC SOPEMA SRL, societate cu 
profil agricol, cu sediul in Mihail Kogalniceanu care actioneaza cu utilajele 
din dotare si cu personalul propriu in situatii de urgenta. 

In ceea ce priveste asigurarea cu resurse materiale si financiare , in 
bugetul  propriu  al  Consiliului  Local  se  prevad  anual  fondurile  necesare 
pentru buna desfasurare a activitatilor Serviciului Voluntar.

CAPITOLUL VI
Logistica actiunilor

Planificarea,  gestionarea  si  coordonarea  resurselor  umane  , 
materiale,  financiare  sau  de  alta  natura  utilizate  in  situatii  de  urgenta  se 
realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pe baza planurilor 
intocmite pe timp de normalitate.

Principalele elemente ale logisticii sunt:
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice si industriale 

de  stricta  necesitate  se  realizeaza  cu  ajutorul  SC  RIAD  SRL;  SC 
PARAMAR SRL,  PF CRISTINA (  produse  alimentare)  si  SC BIOMED 
SRL ( produse farmaceutice);
        - asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor – se 
asigura de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.
        - asigurarea tehnicii de interventie si a echipamentelor de protectie, pe 
categorii de risc in parte se realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de 
Urgenta.
       - asigurarea medicala si sanitar-veterinara – se realizeaza de catre CMI 
Dr.  Mitrescu  Madalina  Anca;  CMI  Dr.  Visan  Eugenia  ;  Cabinet  medic 
veterinar Lupascu Ion.
      - cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adapostirea animalelor – 
se  asigura  de  catre  personalul  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de 
Urgenta.



   -  asigurarea financiara –se asugura,  dupa caz,  din bugetul  local  si  din 
bugetul  de stat  ,  precum si  din alte  fonduri  legal  constituite din timp de 
normalitate.
  
        Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica , de prevenire si 
gestionare a situatiei de urgenta se asigura de catre Comitetul Local pentru 
Situatii de Urgenta.

Anexa nr.1

Situatia unitatii administrativ teritoriale

Nr.
Crt.

Sate apartinatoare Nr. locuitori Structura pe sexe

1. Mihail Kogalniceanu 3467
- 54% femei

- 46% barbati
2. Hagieni 52

Total comuna 3519 



Anexa nr.2 

Situatia  amenajarilor  hidrotehnice  de  pe  teritoriul  comunei  Mihail 
Kogalniceanu

Nr.
Crt.

Denumire Carcacteristici 
tehnice

Puncte  si  zone 
critice

1. Dig pamant L= 9 km
B=15 m
h=5 m 
Ic = 3,5 m



Anexa nr.3 

Lista  operatorilor  economici/institutii  subordonate  Primariei  Mihail 
Kogalniceanu

Denumire Domeniul de 
activitate

Riscuri 
principale

- SCOALA DE ARTE SI 
MESERII

 MIHAIL KOGALNICEANU;

Educatie Incendiu 

- GRADINITA MIHAIL 
KOGALNICEANU;

Educatie Incendiu 

- CAMIN CULTURAL MIHAIL 
KOGALNICEANU;

Cultura incendiu

- DISPENSARUL MEDICAL 
MIHAIL KOGALNICEANU;

Sanatate Incendiu 

- BIBLIOTECA MIHAIL 
KOGALNICEANU.

Cultura Incendiu 

- POSTUL DE POLITIE Administratie Incendiu 
- Biserica „Inaltarea Domnului” Culte Incendiu 
Manastirea „Sfantul Nicolae” 
Hagieni  

Culte Incendiu 

- POSTA ROMANA Servicii de posta Incendiu 
- COOPERATIVA DE CREDIT Banca Incendiu 
- PF SARARU ANICUTA Comert Incendiu 
- AF STOICA MARIAN Comert        incendiu
- PF GRIGORE STEFAN Comert Incendiu
- PF OLTEANU DAIANA 
CRISTINA

Comert Incendiu



- SC TRIMEXCOM SRL Comert Incendiu 
- PF ARAPU CRISTIAN Comert Incendiu
- SC BEBBYR COM SRL Comert Incendiu
- SC RIAD SRL Comert Incendiu
- SC BIOMED SRL Farmacie Incendiu
- SC PARAMAR SRL Comert Incendiu 
- SC CONSUMCOOP SRL Comert Incendiu 
- I.I. Nedelcu Rodica  Comert Incendiu 
- Statia electrica Gura Ialomitei Distribuite  energie 

electrica 
Incendiu si 
explozii 

- SC ACVO IMPEX SRL Discoteca – bar Incendiu 
- SC SOPEMA SRL Agricultura Incendiu 



Anexa nr.4 

Riscuri  generatoare  de  situatii  de  urgenta  la  nivelul  comunei  M. 
Kogalniceanu

Tipuri de risc Da Nu Detalii
A. RISCURI NATURALE

- fenomene meteo periculoase X Ploi  abundente,  vant 
puternic cu aspect de vijelie, 
ceata, seceta, inzapeziri.

- alunecări de teren X
- incendii de pădure X Exista  riscul  de  incendii  la 

padurea  Chirana  in 
suprafata de 118 ha care se 
afla la distanta de 2 km de 
comuna.

- avalanşe X
-  fenomene  distructive  de  origine 
geologica

X Cutremur de pamant.

B. RISCURI TEHNOLOGICE
-  accidente,  avarii,  incendii  si 
explozii

X Exista  riscul  de  incendii  si 
explozii la Statia electrica – 
Gura Ialomitei.

- poluare ape X
- prăbuşiri  de  construcţii,  instalaţii 
sau amenajări

X

- avarii la utilităţile publice X Exista  riscul  de  avarii 
accidentale  la  retelele 
electrice,  telefonice  si  la 



reteaua  de  alimentare  cu 
apa.

- muniţie neexplodata X
C. RISCURI BIOLOGICE

- îmbolnăviri in masa X
- epidemii X
- epizootii  / zoonoze X 

                                                                                                              Anexa nr. 1)

Lista autoritatilor si factorilor care au responsabilitati in analiza si acoperirea 
riscurilor in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

Nr.
Crt.

Denumire autoritate Coordonate 
autoritate

Persoana(e) de 
contact

Atributii 
in 
P.A.A.R. 
conform 
fisei nr.

1. Primaria Mihail 
Kogalniceanu

Str. 12, Mihail 
Kogalniceanu
tel/fax 
0243/272058 ; 
0243/272074

Dinu Alexandru
Primar
Tel/fax: 0243/272058
             0243/272074
Privat: str.6 ,Mihail 
Kogalniceanu 
Tel:0723384107
Voinea Vasilica
Viceprimar 
Tel/fax: 0243/272058
              0243/272074
Privat: str.9, Mihail 
Kogalniceanu 
Tel:0723932204 
Craita Eduard-
Cristian
Sef S.V.S.U.
Privat: str. 10 , Mihail 
Kogalniceanu
Tel: 0728071354

2. Postul de politie Mihail 
Kogalniceanu

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu
Tel /fax: 
0243/272036

Sisu Vasile 
Sef de post
Privat: str.10,  Mihail 
Kogalniceanu



3. Scoala Mihail 
Kogalniceanu

Str. 12,Mihail 
Kogalniceanu
Tel /fax:
0243/272034

Petre Teodor 
Director 
Privat:
Str.        nr. Tandarei
Tel: 0720599070

4. Cabinet medical individual 
Dr. Visan Eugenia

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu, 
judetul Ialomita
272015

Visan Eugenia 
Medic uman
0724161372

5. Cabinet medical individual 
Dr. Mitrecu Madalina- 
Anca

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu

Mitrescu Madalina 
Anca
Medic uman
0729303421

6. Cabinet medic veterinar 
Lupascu Ion

Sat Luciu , 
comuna Gura 
Ialomitei 
Tel:

Lupascu Ion
Medic veterinar

7. S.C. Sopema SRL Str. 1 , Mihail 
Kogalniceanu
Tel/fax:
0243/272152

Arnaud Pierre
Director general
Privat: 
Str. 1 Mihail 
Kogalniceanu
Tel: 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M. KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor 

disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

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

- prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinte proprietate personala;

- prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarare;
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Se actualizeaza situatia 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 care face parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul comunei si responsabilul din cadrul compartimentului registrul 
agricol vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

          Presedinte de sedinta                                                               Contrasemneaza
          Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 



                Visan Tudorita

Nr. 2
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011

Anexa nr. 1 

SITUATIA
terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al unitatii 

administrativ – teritoriale, din intravilanul localitatii

Localitatea Total 
suprafata
- mp - 

Din care :
Curti 

constructii
Arabil
- mp -

Vii Livezi Pasuni

M. Kogalniceanu 164.145 164.145
Hagieni   60.000   60.000

Date de identificare a suprafetelor de teren:

- 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.     

  

    Presedinte de sedinta  Contrasemneaza
      Diaconescu Nicolae                                 Secretar

               Visan Tudorita



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M. KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

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

Consiliul local al  comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- referatul intocmit de contabilul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu; 
- prevederile  art.282  alin.  (1)  din  Legea  nr.  571/2003  peivind  Codul  Fiscal,  cu 

modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.5 alin. (1) lit. a) si art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile  art.  36  alin.  (4)  lit.  c)  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate;

In  temeiul  art.  45  alin.  (2)  lit.  c)  din  Legea  administraţiei  publice  locale 
nr.215/2001 republicată , cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta 

HOTARARE  

Art.1. Se   stabileste  taxa  speciala  pentru  inchirierea  caminului  cultural  si   a 
salonului de nunti pentru organizarea unor festivitati si activitati  distractive in anul 2011, 
dupa cum urmeaza:

- 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 

             Art. 2.Contravaloarea utilitatilor sunt incluse in taxele de inchiriere stabilite 
conform art.1.

Art. 3.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire  de primarul comunei Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomita.

Art.  4.Prezenta  hotarare se  comunica  comaprtimentului  contabilitate,  Institutiei 
Prefectului-Judetul  Ialomita,  precum si  primarului  comunei  Mihail  Kogalniceanu  prin 
grija secretarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita.     

          Presedinte de sedinta                                                               Contrasemneaza
          Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

                Visan Tudorita

Nr. 3
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011



Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

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

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

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

- prevederile art.  36 alin. (4) lit.  c) din Legea administratiei  publice locale nr. 
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1. Se modifica anexa 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul si compartimentul impozite si taxe locale vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

       Visan Tudorita



Nr. 4
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011

Anexa 

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

aplicabile în anul fiscal 2011

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală              │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu două axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 13 tone      │    0     │  133    │    0     │  133    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 13 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 14 tone      │  133     │  367    │  133     │  367    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 15 tone      │  367     │  517    │  367     │  517    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 18 tone      │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 18 tone    │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 17 tone      │  133     │   231   │   133    │   231   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 17 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 19 tone      │  231     │   474   │   231    │   474   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 19 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 21 tone      │  474     │   615   │   474    │   615   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 21 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 23 tone      │  615     │   947   │   615    │   947   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤



│   │6.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 26 tone    │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│ Vehicule cu 4 axe                                                        │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   615    │    623  │   615    │   623   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 27 tone      │   623    │    973  │   623    │   973   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 27 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   973    │  1.545  │   973    │ 1.545   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 32 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 32 tone    │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

aplicabile în anul fiscal 2011

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     │
│        de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală             │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 14 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 16 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 16 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 18 tone      │     0    │     60  │     0    │    60   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 18 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 20 tone      │    60    │    137  │    60    │   137   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 20 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 22 tone      │   137    │    320  │   137    │   320   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 22 tone,   │          │         │          │         │



│   │  │dar mai mică de 23 tone      │   320    │    414  │   320    │   414   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   414    │    747  │   414    │   747   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 28 tone    │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   128    │    299  │   128    │   299   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │   299    │    491  │   299    │   491   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 26 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   491    │    721  │   491    │   721   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 28 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   721    │    871  │   721    │   871   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │   871    │  1.429  │   871    │ 1.429   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 33 tone      │ 1.429    │  1.984  │ 1.429    │ 1.984   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 33 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 36 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 38 tone    │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│Vehicule cu 2+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.579    │  2.197  │ 1.579    │ 2.197   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone    │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.395    │  1.937  │ 1.395    │ 1.937   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 1.937    │  2.679  │ 1.937    │ 2.679   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ V.│Vehicule cu 3+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │   794    │    960  │   794    │   960   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │   960    │  1.434  │   960    │ 1.434   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │



├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
         Presedinte de sedinta                                                                 Contrasemneaza
          Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

                 Visan Tudorita
Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita 

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

Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita
Avand in vedere:
- prevederile art. II ale Legii 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;

- prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- prevederile  art.  36  alin.  (4)  lit.  c)  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr. 
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de stare civila;
- avizul comisiei de specialitate.
In temeiul art. 45, alin.(2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTARARE:

Art.   1.  Se  aproba  Regulamentul  cu  privire  la  desfacerea  casatoriei  pe  cale 
administrativa, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2. (1) Se instituie taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a casatoriei 
pe cale administrativa, in cuantum de 100 lei.
               (2) Taxa speciala aferenta procedurii va fi actualizata anual prin hotarare a  
Consiliului local.



Art. 2. Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, prin compartimentele stare civila 
si contabilitate va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare:
- Primarului comunei Mihail Kogalniceanu;
- Institutiei Prefectului, judetul Ialomita;
- Compartimentului stare civila ;
- Compartimentului contabilitate.

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

       Visan Tudorita

Nr.5
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011



                                                                         

                                                                ANEXA
                                                                             La Hotărârea nr. 5/ 31.01.2011
                                                       a Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu

REGULAMENT
privind procedura desfacerii casatoriei pe cale administrativa

ART.1  -  În  scopul  solutionarii  cererilor  persoanelor  fizice  privind  desfacerea 
casatoriei prin divorţ pe cale administrativă, ofiţerul de stare civilă delegat, poate constata 
desfacerea căsătoriei, dacă soţii sunt de acord  cu divorţul şi nu au copii minori născuţi 
din căsătorie sau adoptaţi.

ART.2  (1) -  Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se semnează 
de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare 
actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor; În cazul 
persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa 
unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-
se în acest sens un proces- verbal.
             (2) - Cererea va fi insoţită de certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în  
original şi copii cerificate de către ofiţerul de stare civilă delegat, documentele care fac 
dovada  identităţii,  declaraţie  autentificată  de  notarul  public  în  situaţia  în  care  ultima 
locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele 
de identitate. În cazul cetăţenilor străini certificatele prezentate trebuie să îndeplinească 
cerinţele de legalitate prevăzute de convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între 
România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

  ART. 3  (1) - Ofiţerul de stare civilă delegat, înregistrează cererea de divorţ în 
ziua în care a fost primită, constituie dosarul de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 
de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a 
acesteia.
                (2) - La expirarea termenului de 30 zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă  
delegat, verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor 
este liber şi neviciat.
La  solicitarea  motivată  a  unuia  dintre  soţi,  ofiţerul  de stare  civilă  delegat,  mai  poate 
acorda un termen de până la 30 zile calendaristice.



ART.  4  (1) -  Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, se poate face 
daca sunt îndeplinite  condiţiile  prevăzute de art.  38 ٨1 -art.  39 din Legea nr. 4/1953, 
privind Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
există  acordul  expres  al  soţilor,  aceştia  nu  au  copii  minori  născuţi  din  căsătorie  sau 
adoptaţi,  niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie având consimţământul valabil  şi 
neviciat.
                (2) - În urma constatării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea desfacerii 
căsătoriei pe cale administrativă, va fi întocmit certificatul de divorţ, în trei exemplare 
originale,fiecare  dintre  foştii  soţi  primind  câte  un  exemplar,  al  treilea  exemplar  fiind 
ataşat la dosarul de divorţ. Numărul certificatului de divorţ este atribuit din Registrul unic 
naţional al certificatelor de divorţ, administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor 
prin Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date.

      (3) -  După emiterea certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat, va 
înscrie sau va comunica, după caz, menţiunea privind desfacerea căsătoriei, pe actul de 
căsătorie,  exemplarul  I  şi  II,  şi  pe  actele  de  naştere  ale  foştilor  soţi.  O  copie  a 
certificatului  de  divorţ  va  fi  comunicată  la  serviciile  publice  comunitare  locale  de 
evidenţă a persoanelor de la domiciliul foştilor soţi, în vederea înregistrării în Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor, componenta informatică locală.
                 (4) -  În cazul cetăţenilor străini, ofiţerul de stare civilă delegat transmite la 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date, extras pentru uz 
oficial  de  pe  actul  de  căsătorie,  cu  menţiunea  desfacerii  căsătoriei,  însoţit  de  copia 
certificatului de divorţ.
               

ART. 5 -   Respingerea  cererii  de  divorţ  se  poate  face  în  cazul  neîndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de lege, constatate de către ofiţerul de stare civilă delegat, precum şi 
în cazul divergenţei de opinii a foştilor soţi în privinţa numelui purtat prin desfacerea 
căsătoriei.  Ofiţerul de stare civilă delegat,  va intocmi un referat  aprobat de Primar în 
cazul  constatării  neîndeplinirii  condiţiilor  prevăzute de lege respectiv,  o  dispoziţie  de 
respingere a cererii în cazul divergenţei asupra numelui.

ART.   6   -   Ofiţerii de stare civilă delegaţi, vor asigura completarea şi păstrarea 
în  condiţii  de securitate  a dosarelor  de divorţ,  registrelor  speciale  pentru înregistrarea 
cererilor  de  divorţ,  certificatelor  de  divorţ,  registrelor  pentru  evidenţa  certificatelor 
eliberate.

ART.  7  -   Având  în  vedere  resursele  umane  implicate,  cheltuielile  materiale 
necesare  pentru  desfăşurarea  procedurii  prevăzute  de  lege,  importanţa  socială  a 
serviciului prestat şi consecinţele juridice importante ale actelor întocmite de ofiţerii de 
stare  civilă  delegaţi,  Consiliul  local  al  comunei  Mihail  Kogalniceanu,  poate  hotărî 
instituirea taxei speciale de procedură.

ART. 8  -  Taxa instituită se achită în numerar, anterior emiterii certificatului de 
divort, la casieria din cadrul primariei.

ART.  9  -  Cuantumul  taxei  speciale  se  va  actualiza  anual,  prin  hotărârea 
Consiliului local.



Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

                                                                  Visan Tudorita

Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu

  
  

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

- prevederile  O.G.  nr.  53/2002  privind  Statutul  cadru  al  unitatii  administrativ-
teritoriale, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul  art.  45 alin.(1)  din Legea administratiei  publice locale  nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta 
  

HOTARARE
  
 Articol unic. Se aproba Statutul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  
  
 Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

       Visan Tudorita
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Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011

                                                                                              
                                                                                          

                                                                                                 ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL

AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU
NR. 6/31.01.2011_

S T A T U T U L
Comunei Mihail Kogalniceanu

  
  
  

Art.1  În  conformitate  cu  prevederile  art.  36  alin.(3),  litera  a)  din  Legea 
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001 republicata,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare  şi  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  53/2002  privind  Statutul-cadru  al  unităţii 
administrativ-teritoriale,  aprobată  prin  Legea  nr.  96/2003,  Consiliul  local  al  comunei 
Mihail  Kogalniceanu  elaborează  şi  aprobă  Statutul  propriu  al  comunei  Mihail 
Kogalniceanu. 

Art.2  Comuna  este  unitatea  administrativ-teritorială  de  bază,  care  cuprinde 
populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. 
Comuna  Mihail  Kogalniceanu  este  alcătuită  din  doua  sate  componente:  Mihail 
Kogalniceanu si Hagieni . Satul Mihail Kogalniceanu este reşedinţă de comună. 

Art.3 Comuna Mihail Kogalniceanu este persoană juridică de drept public. Ea are 
patrimoniu şi capacitate juridică deplină. 
Comuna  Mihail  Kogalniceanu  poate  intra  în  raporturi  juridice  cu  alte  autorităţi  sau 
instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, 
precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii. 

Art.4  Statutul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  cuprinde  următoarele  date  şi 
elemente specifice: 
  
Teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu este în suprafaţă de 8.627 ha. 
  
Delimitarea teritorială a comunei Mihail Kogalniceanu 

Comuna Mihail Kogalniceanu se afla situata in partea de S-E a Baraganului central, 
foarte aproape de Dunare si tranversata la sud de raul Ialomita. Se invecineaza la Nord cu 
judetul  Braila,  la  Vest  cu orasul  Tandarei  si  comuna Valea Ciorii,  la  Est  cu comuna 
Giurgeni si la Sud cu comuna Vladeni.
   
Satele componente ale comunei  Mihail Kogalniceanu  sunt : Mihail Kogalniceanu si 
Hagieni. 
  



Scurt istoric al comunei Mihail Kogalniceanu 
Satul  Mihail  Kogalniceanu  se  formeaza  la  inceputul  secolului  al  XIX-lea  in 

contextul  crearii  in  zona  a  numeroase  tarle  de  oieri  transilvaneni  (din  Carpatii 
Meridionali) fiind atrasi de vegetatia bogata a luncii Ialomitei si Dunarii. Ei si-au asezat 
tarlele  in  meandrele  (coturile)  raului  Ialomita.  Aceasta  asezare  rurala  s-a  format  la 
inceput  din  tarlele  lui  Iepure  ce  avea  in  componenta  13 familii.  S-a  numit  Cotul  lui 
Iepure, dupa numele celui mai bogat oier, Tanase Iepure.

In  1903,  au  fost  asezati  in  nord-estul  satului,  oameni  din  judetele  Vlasca, 
Teleorman, improprietariti din mosia Misleanca. In 1906 au fost colonizati oameni din 
zona Buzaului care au populat nord-vestul satului actual. In 1908, cele trei unitati de sat 
„Cotul Vechi”, „Vlascenii” si „Muntenii” au fost unite intr-un singur sat sub numele de 
Mihail Kogalniceanu, dupa numele primului-ministru care a improprietarit taranii.  

Comuna Mihail Kogalniceanu apare in documente de pe la 1850 fiind atestata  in 
anul  1906.  In anul  1968 satele  Gura  Ialomitei  si  Luciu  trec  in  componenta  comunei 
Mihail Kogalniceanu.

In  anul  2005  se  reorganizeaza  comuna  Mihail  Kogalniceanu  prin  înfiinţarea 
comunei Gura Ialomitei cu satele componente Gura Ialomitei si Luciu. 

Teritoriul administrativ al comunei este traversat la sud de artera de circulatie DN 
2A  Bucuresti  –  Constanta.  Din  aceasta  artera  porneste  DJ  212  prin  satul  Mihail 
Kogalniceanu .Pe teritoriul  comunei  sunt 29 de km de drumuri  comunale ,  7 km din 
drumul comunal este asfaltat si pietruit.

Populaţia comunei Mihail Kogalniceanu 
Potrivit  datelor  statistice,  populatia  comunei  este  de  3142 locuitori,  grupati  in 

1229 gospodarii, care repartizaţi pe sate se prezintă astfel: 
  

Satul Populaţia Număr gospodării

Mihail Kogalniceanu 3115 1209

Hagieni 27 20

  
După etnie, în comuna Mihail Kogalniceanu sunt numai români. 

  
După religie, întâlnim 3137 crestini ortodocşi şi 5 penticostali. 

  
Ocupaţia principală a locuitorilor comunei Mihail Kogalniceanu 

 Economia comunei , reflecta caracteristica resurselor de care dispune , pe suportul 
productiei  agricole  dezvoltandu  –  se  in  special  industria  alimentara.  Localizarea  in 
interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta aspra potentialului economic si 
a  posibilitatilor  de  valorificare  a  resurselor  de  dezvoltare  Atributele  calitative  ale 
mediului  natural  –  conditiile  geomorfice  ,  climatice  ,  hidrografice   -  au  condus  la 
specializarea economica a comunei  in activitati  agricole.  Pe teritoriul  comunei  Mihail 
Kogalniceanu isi desfasoara activitatea 3 asociatii agricole, o statie de mixtura asfaltica , 
o ferma zootehnica si 18 agenti economici.



  Terenul agricol al comunei Mihail Kogalniceanu este repartizat astfel: 
- arabil - 7278 ha 
- păşuni - 296 ha 
- vii - 126 ha
Alte terenuri: 
- paduri - 514 ha 
- teren ape - 73 ha 
 
Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în 
comuna Mihail Kogalniceanu, sunt: 
Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, ca autoritate deliberativă 
Primarul comunei Mihail Kogalniceanui, ca autoritate executivă. 
Sediul acestora: Primăria comunei Mihail Kogalniceanu, satul Mihail Kogalniceanu

Căi de comunicaţie
Legătura cu oraşul Tandarei, situat la o distanţă de 10 km, se face prin drumul 

judeţean DJ 212 şi apoi prin drumul naţional DN2A . 
Legătura cu municipiul Slobozia, situat la 35 km se face prin drumul judeţean 

DJ212 si apoi prin drumul national DN2A. 
. 
Principalele instituţii din comuna Mihail Kogalniceanu : 
  
Unitati de invatamant 
- Şcoala de Arte si Meserii cu clasele I-X - situată în satul Mihail Kogalniceanu cu sala 
de sport
- Gradinita cu program normal Mihail Kogalniceanu
Scoala beneficiază de o bibliotecă şcolară. 
  
Unitati de cultura
- Camin Cultural Mihail Kogalniceanu 
- Biblioteca comunala Mihail Kogalniceanu 
- Salon de nunti

Unitati de cult
  - Biserica crestin – ortodoxa „Inaltarea Domnului”

Sănătate 
Asistenţa medicală este asigurată prin 2 cabinete medicale individuale.

- cabinet stomatologic
- farmacie 

   
Asistenţă socială 

Asistenţa  socială  în  comuna  Mihail  Kogalniceanu  este  asigurată  prin 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
  



Paza
Politia Comunitara

Post Politie Mihail Kogalniceanu
Oficiul Postal Mihail Kogalniceanu
  

Patrimoniul public al comunei Mihail Kogalniceanu, gestionat si administrat de 
Consiliul  local  cuprinde  mai  multe  bunuri  imobile  si  mobile,  aprobat  prin  HG  nr. 
1353/2001, anexa nr. 38 .
 
Partide politice 

În comuna Mihail Kogalniceanui îşi desfăşoară activitatea, filiale ale următoarelor 
partide politice: 

Partidul Democrat Liberal
 

Art.5  Potrivit  prevederilor  Legii  nr.  351/2001  privind  aprobarea  Planului  de 
amenajare  a  teritoriului  naţional  -  Secţiunea  a  IV-a  -  Reţeaua  de  localităţi,  rangul 
localităţilor componente ale comunei Mihail Kogalniceanu, este: 
satul Mihail Kogalniceanu - rangul IV - sat reşedinţă de comună 
satul Hagieni - rangul V - sat component al comunei 

Comuna Mihail  Kogalniceanu, in conformitate  cu legislatia  in vigoare,  este de 
categoria a II-a.

Art.6 Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 
Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, ca autoritate deliberativă 
Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, ca autoritate executivă 
Sediul:  Primăria  comunei  Mihail  Kogalniceanu,  satul  Mihail  Kogalniceanu,  str.  Scolii 
nr.21. 
Numărul consilierilor locali: 13
Structura politică a membrilor Consiliului local Mihail Kogalniceanu: 
- PNL – 11
- PSD – 1
- PDL – 1

Delegat satesc din satul Hagieni.
Data constituirii Consiliului local Mihail Kogalniceanu : 18.06.2008. 

Art.7 Persoanele născute în comună primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul 
şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei Mihail Kogalniceanu în cadrul unei festivităţi care 
se organizează de Primarul comunei Mihail Kogalniceanu.

Art.8 Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite 
pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative 
pentru comună titlul de „cetăţean de onoare". 

Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalţi cetăţeni, vor fi avuţi în vedere de 
către  organele  autorităţii  administraţiei  publice  locale  atunci  când vor  interveni  unele 
facilităţi  pentru  cetăţenii  comunei,  li  se  va  cere  părerea  în  unele  probleme  privind 
modernizarea comunei. 



Aceste  drepturi  pot  fi  pierdute,  iar  calitatea  de  "cetăţean  de  onoare"  poate  fi 
retrasă, în cazul în care persoana care a beneficiat de acestea a dat dovadă de neseriozitate 
sau a săvârşit unele fapte ce contravin legilor ţării. 

Art.9 Locuitorii comunei Mihail Kogalniceanu sunt consultaţi, în condiţiile legii, 
prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna : 
reîmpărţirea administrativ-teritorială a comunei 
executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populaţiei 

Art.10  Cetăţenii comunei Mihail Kogalniceanu pot fi consultaţi şi prin adunări 
cetăţeneşti organizate pe sate. 

Convocarea  şi  organizarea  adunărilor  cetăţeneşti  se  fac  de  către  primar,  la 
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Convocarea  adunării  cetăţeneşti  se  face  prin  aducerea  la  cunoştinţă  publică  a 
scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

Adunarea  cetăţenească  este  valabil  constituită  în  prezenţa  majorităţii 
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care 
le  va  supune  dezbaterii  consiliului  local  în  prima  şedinţă,  în  vederea  stabilirii 
modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul. 

Soluţia  adoptată  de  consiliul  local  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija 
secretarului. 

Art.11.  Bunurile  din  patrimoniul  unitatii  administrativ  teritoriale  aflate  in 
proprietate publica sau proprietate privata pot fi date in administrarea regiilor autonome 
si  institutiilor  publice,  pot  fi  concesionate  ori  inchiriate,  in  conditiile  legii  sau  pot  fi 
atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care
desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

Consiliul  local  hotărăşte  cu privire  la  cumpărarea  unor  bunuri  ori  la  vânzarea 
bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.

Concesionarea,  inchirierea  sau  vanzarea  se  face  prin  licitatie  publica  potrivit 
legislatiei in vigoare.

Art.12. Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu hotărăşte cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii nonguvernamentale si cu 
alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, 
servicii sau proiecte de interes public local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat 
cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari.

Art.13. Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu atribuie sau schimba, în 
conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

Art.14. Înfrăţirea cu alte localităţi. În scopul promovării unor interese commune,
Consiliul Local are dreptul să hotărască stabilirea unor legături de cooperare, colaborare,
asociere şi înfrăţire cu unităţi sau asociaţii similare din străinătate. Aceste acorduri se pot
încheia respectându-se legislaţia în vigoare.

Art.15.  Stema  comunei  Mihail  Kogalniceanu  a  fost  aprobată  prin  H.G.  nr. 
559/2010.  
Descrierea stemei
    Stema  comunei  Mihail  Kogălniceanu  se  compune  dintr-un  scut  triunghiular  cu 
marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
    În cartierul 1, în partea dreaptă, în câmp argintiu, se află o papură verde.



    În cartierul 2, în partea stângă, în câmp verde, se află un cap de berbec, de argint, văzut 
din profil.
    În cartierul 3, în vârful scutului, în câmp albastru, se află un peşte şi un brâu undat, de 
argint.
    Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
    Semnificaţiile elementelor însumate
    Papura face parte din flora zonei.
    Capul  de  berbec  şi  peştele  simbolizează  principalele  activităţi  ale  locuitorilor, 
zootehnia şi piscicultura.
    Brâul undat reprezintă râul Ialomiţa, care străbate localitatea.
    Coroana murală  cu un turn crenelat  semnifică  faptul  că localitatea  are  rangul  de 
comună.

Art.16.  Modificarea sau completarea prezentului  statut se poate face doar prin 
hotarare a Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu.

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza
 Diaconescu Nicolae                                                                         Secretar 

       Visan Tudorita



Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2011 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita 
          Avand in vedere:
- prevderile  art.  41  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu 

modificarile si completarile ulterioare;
          Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          In temeiul art. 45 alin.  (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta 

HOTARARE

Art.  1.  Se aproba programul  anual  de achizitii  publice pe anul 2011, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotarare.

         Presedinte de sedinta   Contrasemneaza
          Diaconescu Nicolae                     Secretar

    Visan Tudorita



Nr. 7
Adoptata la M. Kogalniceanu
Astazi 31.01.2011



Primaria Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita 
Nr. 7137  / 31.12.2010                                                                                                                          Aprobat,
                                                                                                                                                                Primar
                                                                                                                                                            Dinu Alexandru 
                           Avizat,
                         Contabil 
                       Nitu Elena 

                                                                                                                      

Obiectul contractului CPV V
aloarea 

estim
ata 
fara TVA

( EURO )

Procedura
 aplicata

Data estimata
pt inceperea 
procedurii

( luna)

Data estimata
pt finalizarea 

procedurii
( luna)

Contracte de lucrari 
1.Extindere retea 
electrica si iluminat 
public in satul M. 
Kogalniceanu – zona 
Agromec

45231400-9 70.000 Cerere de oferta 08 09

2.Reabilitare cladiri cu 
destinatie sociala si 
sediu politie 
comunitara

45453000-7 150.000 Cerere de oferta 03 04

3. Amenajare parc 45212130-6 100.000 Cerere de oferta 05 06



4. Pietruire strazi in 
zona AGROMEC

45233160-8 70.000 Cerere de oferta 07 08

5. Rigole stradale si 
podete 

45233140-2 50.000 Cerere de oferta 07 08

6. Extindere cimitir in 
localitatea Mihail 
Kogalniceanu

45215400-1 10.000 Incredintare 
directa

08 09

7. Reabilitare iluminat 
public in comuna 
Mihail Kogalniceanu

45232200-4 50.000 Cerere de oferta 03 04

8.Amenajare lac 45222000-9 100.000 Cerere de oferta 09 10

9.Asfaltare strazi 
Mihail Kogalniceanu

45233120-6 700.000 Cerere de oferta 05 06

Contracte de servicii
1.Servicii de intocmire 
carti funciare 

75120000-3 40.000 Cerere de oferta 02 03

Produse 
 Ciment 44111200-3 2000 Cumparare 

directa
01 12

Filer 44831200-6 1000 Cumparare 
directa

01 12

 Cherestea 44192000-2 1500 Cumparare 
directa

01 12

 Lemn de foc 03413000-8 6000 Cumparare 
directa

01 12

 Nisip 14211000-3 1000 Cumparare 
directa

01 12

 Amestec de nisip si 
pietris 

14212000-0 1000 Cumparare 
directa

01 12

Adezivi 24911200-5 300 Cumparare 
directa

01 12

.Lacuri 44820000-4 300 Cumparare 01 12



directa

 Vopsele 44810000-1 600 Cumparare 
directa

01 12

 Diluanti 44830000-7 250 Cumparare 
directa

01 12

 Chituri 44831300-7 250 Cumparare 
directa

01 12

 Pensula pentru vopsit 39224210-3 100 Cumparare 
directa

01 12

 Trafalet 44812400-9 100 Cumparare 
directa

01 12

 Coloranti 24200000-6 100 Cumparare 
directa

01 12

 Ipsos 44190000-8 200 Cumparare 
directa

01 12

 Tabla 44212381-3 3000 Cumparare 
directa

01 12

 Fier beton 44330000-2 2500 Cumparare 
directa

01 12

 Sarma 44333000-3 200 Cumparare 
directa

01 12

 Plasa metalica 44313000-7 2000 Cumparare 
directa

01 12

 Panou gard metalic 28822000-0 2000 Cumparare 
directa

01 12

Cablu electric 28419000-2 200 Cumparare 
directa

01 12

Intrerupatoare 31681000-3 100 Cumparare 
directa

01 12

 Prize si fise 31224100-3 100 Cumparare 01 12



directa
 Dispozitive de fixare 
pentru cablu

31681000-3 100 Cumparare 
directa

01 12

 Suruburi 44531510-9 200 Cumparare 
directa

01 12

 Piulite 44531600-7 100 Cumparare 
directa

01 12

 Becuri 31531000-7 400 Cumparare 
directa

01 12

Tub neon 31519000-7 300 Cumparare 
directa

01 12

 Aparat aer conditionat 42512200-0 
2500 Cumparare 

directa
01 12

 Sfoara 39541140-9 500 Cumparare 
directa

01 12

 Glet 44111000-1 1500 Cumparare 
directa

01 12

Gresie 44912200-8 3500 Cumparare 
directa

01 12

 Adezivi pentru gresie si 
fainta

24911200-5 1000 Cumparare 
directa

01 12

 Teava rectangulara 44163100-1 2000 Cumparare 
directa

01 12

 Banda izolier 31681000-3 100 Cumparare 
directa

01 12

 Faianta 44912200-8 2500 Cumparare 
directa

01 12

Lambriu 44191300-8 1500 Cumparare 
directa

01 12

Parchet 44112240-2 1500 Cumparare 
directa

01 12



 Articole si instalatii 
sanitare

44410000-7 1000 Cumparare 
directa

01 12

 Tamplarie lemn 02190000-2 2000 Cumparare 
directa

01 12

Mobilier pentru birouri 39120000-9 2000 Cumparare 
directa

01 12

Balamale 44523100-3 300 Cumparare 
directa

01 12

Accesorii pentru usi si 
ferestre ( broaste, yale 
etc.)

44521110-2 300 Cumparare 
directa

01 12

Lacate cu chei 44500000-5 100 Cumparare 
directa

01 12

Var lavabil 44192000-2 2500 Cumparare 
directa

01 12

Arbusti si plante 
ornamentale

03450000-9 3000 Cumparare 
directa

01 12

Pubele gunoi 34928480-6 2000 Cumparare 
directa

01 12

Scaune prefabricate 39112000-0 500 Cumparare 
directa

01 12

Saci si pungi din plastic 19640000-4 
200 Cumparare 

directa
01 12

Articole de toaleta 33711640-5 100 Cumparare 
directa

01 12

Saci de diferite tipuri si 
dimensiuni

18930000-7 200 Cumparare 
directa

01 12

Articole si echipamente 
sportive

37450000-7 1500 Cumparare 
directa

01 12

Motorina 09134210-2 4000 Cumparare 
directa

01 12



Benzina 09132100-4 5000 Cumparare 
directa

01 12

Ulei motor 09211100-2 600 Cumparare 
directa

01 12

Grasimi lubrefiante 09221100-5 400 Cumparare 
directa

01 12

Piese de schimb 
autoturism si drujba

34300000-0 1500 Cumparare 
directa

01 12

Anvelope  si penuri 
autoturism 

34330000-9 1000 Cumparare 
directa

01 12

Vinieta pentru 
autoturism 

22900000-9 600 Cumparare 
directa

01 12

Lant drujba 44541000-4 150 Cumparare 
directa

01 12

Echipament de protectia 
muncii 

18143000-3 100 Cumparare 
directa

01 12

Instrumente muzicale si 
piese pentru acestea 

37300000-1 1000 Cumparare 
directa

01 12

Echipament  protectie 
situatii de urgenta

35810000-5 1000
Cumparare 
directa

01 12

Accesorii si echipament 
de interventie situatii de 
urgenta

35110000-8 2000 Cumparare 
directa

01 12

Stingatoare portabile 35111320-4 200 Cumparare 
directa

01 12

Materiale de stingere a 
incendiilor

35111200-7 300 Cumparare 
directa

01 12

Jocuri si jucarii pentru 
parc de agrement 

37500000-3 2500 Cumparare 
directa

01 12



Robineti  si vane 42131400-0 400 Cumparare 
directa

01 12

Diverse produse din 
cauciuc 

19510000-4 300 Cumparare 
directa

01 12

Produse chimice pentru 
tratarea apei 

24962000-5 
500 Cumparare 

directa
01 12

Usi si ferestre termopan 19520000-7 1000 Cumpare directa 01 12

Lucrari de montare 
tamplarie termopan

45421100-5 700 Cumparare 
directa

01 12

Scule si unelte de mana 44512000-2 500 Cumparare 
directa

01 12

Truse de scule 44512940-3 400 Cumparare 
directa

01 12

Manere si parti de 
unelete

44514000-6 200 Cumparare 
directa

01 12

Produse de curatenie Cumparare 
directa

01 12

Produse pentru 
curatenie ( detergenti, 
solutii curatat si lustruit 
mobilier etc. )

39831240-0 300 Cumparare 
directa

01 12

Perdele si  draperii de 
interior

39515100-6 
200 Cumparare 

directa
01 12

Sine pentru perdele 44115811-7 100 Cumparare 
directa

01 12

200 Cumparare 01 12

https://www.e-licitatie.ro:8881/public/common/iCPVCodeSelection.aspx?qpContext=3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ctrl=_ctl0:phContent:ucRFQInvitationEdit:cboCPVCode%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&initVal=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20


Ghivece flori 25200000-3 directa

Maturi , perii si  alte 
articole de menaj

39224300-1 60 Cumparare 
directa

01 12

Bidinele si pensule 39224210-3 60 Cumparare 
directa

01 12

Vopsea si lacuri 44810000-1 300 Cumparare 
directa

01 12

Articole de protocol Cumparare 
directa

01 12

Pahare si cani 39221120-4   100 Cumparare 
directa

01 12

Vesela din plastic de 
unica folosinta

39222110-8 60 Cumparare 
directa

01 12

Cesti cafea si farfurii 39221122-8 60 Cumparare 
directa

01 12

Cutite de bucatrie 39241110-7 50 Cumparare 
directa

01 12

Farfurii  39221210-2 100 Cumparare 
directa

01 12

Ape minerale si 
carbogazoase 

15981000-8 150 Cumparare 
directa

01 12

Diferite produse 
alimentare 

15800000-6 500 Cumparare 
directa

01 12

Birotica si papetarie 01 12
Cumparare calculatoare 
personale

30213000-5 2000 Cumparare directa 01 12

Compact disc-uri 30234300-1 200 Cumparare directa 01 12



Dischete 30237320-8 100 Cumparare directa 01 12

Imprimante   30232100-5 200 Cumparare directa 01 12

Diverse accesorii pentru 
computer 

30200000-1 600 Cumparare directa 01 12

Toner pentru 
imprimante si xerox

30125110-5 1000 Cumparare directa 01 12

Cerneluri pentru 
imprimante

30192112-9 200 Cumparare directa 01 12

Hartie xerox 30197642-8 2000 Cumparare directa 01 12

Hartie scris, desenat 30197620-8 200 Cumparare directa 01 12

Accesorii de birou 
( pixuri, stilouri , 
creioane , rulete, 
autocolante etc.)

30192000-1 200 Cumparare directa 01 12

Dosare carton si plastic 
cu sina

22852000-7 100 Cumparare directa 01 12

Folii protectoare 39263000-3 60 Cumparare directa 01 12

Bibliorafturi , mape de 
corespondenta

30199500-5 100 Cumparare directa 01 12

Mici articole de birou 
( cleme , agrafe, capse 
etc.)

30197000-6 60 Cumparare directa 01 12

Memory stick-uri 30233180-6 200 Cumparare directa 01 12



Masini de calculat si 
contabilizat 

30141200-1 200 Cumparare directa 01 12

Telefoane mobile 32550000-3 500 Cumparare directa 01 12

Servicii atribuite prin 
cumparare directa
Servicii de telefonie si 
transmisiune date 

64210000-1 5000 Cumparare directa 01 12

Servicii transmisiune 
programe radio si 
televiziune prin cablu 

64228000-0 600 Cumparare directa 01 12

Servicii postale si de 
curierat 

64110000-0 100 Cumparare directa 01 12

Servicii de distributie a 
energiei electrice 

65310000-9 10.000 Cumparare directa 01 12

Servicii de reparare si 
intretinere a 
autovehiculelor

50110000-9 1500 Cumparare directa 01 12

Servicii reparatii si 
intretinere instalatii 
electrice

65320000-2 500 Cumparare directa 01 12

Servicii inspectie si 
testare tehnica centrale 
electrice

71630000-3 2000 Cumparare directa 01 12

Servicii de analiza 
chimica a apei potabile

71900000-7 1000 Cumparare directa 01 12

Servicii hoteliere 55110000-4 1500 Cumparare directa 01 12
Servicii de consultanta 71241000-9 2000 Cumparare directa 01 12
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tehnica de specialitate 
Servicii de transport 
rutier de pasageri

60112000-6 200 Cumparare directa 01 12

Servicii de transport 
aerian ocazional

60420000-8 1000 Cumparare 
directa

01 12

Servicii informatice 72500000-0 1000 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de internet 72400000-4 5000 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de retele 
informatice locale

72710000-0 1000 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de programare 
si de consultanta 
software 

72200000-7
1000 Cumparare 

directa
01 12

Pachete software 
pentru crearea de 
documente

48310000-4 - 600 Cumparare 
directa

01 12

Pachete software 
pentru baza de date si 
operare 

48600000-4 2000 Cumparare 
directa

01 12

Diverse servicii de 
formare si 
perfectionare 
profesionala 

80500000-9 2500 Cumparare 
directa

01 12

Servicii privind 
deseurile menajere si 
de alta natura 

90500000-2 2500 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de instalare de 
echipamente de 
protectie impotriva 
incendiilor

51700000-9 1000 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de intretinere 
si de reparare a 
robinetelor, vanelor , 
pompelor.

50510000-3 500 Cumparare 
directa

01 12



Servicii de asigurare 
personal situatii de 
urgenta

66510000-8 500 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de arhiva 92512000-3 300 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de organizare a 
activitatilor sportive 

92622000-7 500 Cumparare 
directa

01 12

Servicii artistice 92312000-1 600 Cumparare 
directa

01 12

Servicii de medicina 
muncii

85147000-1 1000 Cumparare 
directa

01 12

6.Proiect tehnic rigole 
stradale

71322000-1 2000 Cumparare 
directa 

02 03

Intocmit,
Craita Eduard-Cristian

Presedinte de sedinta                                                                                                     Contrasemneaza
 Diaconescu Nicolae                                                                                                            Secretar 

                                            Visan Tudorita
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