
Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU 

din data de 28 aprilie 2011

Incheiata astazi 28.04.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia 
nr. 300/18.04.2011.                        

La sedinta au fost prezenti 11 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. Au lipsit motivat dl consilier Dragu Adrian si dl consilier Voinea Vasilica.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar si dna secretar.
S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut 

loc la data de 18.04.2011 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 
2010. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.

     
    

     Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 
          Florea Neculai                                                                      Secretar

                                                                                                         Visan Tudorita



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M. KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.04.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia 
nr. 300/18.04.2011.                        

La sedinta sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. Lipsesc motivat dl consilier Dragu Adrian si dl. consilier Voinea Vasilica.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar si dna secretar.
Secretarul comunei informeaza ca a pus la dispozitia consilierilor procesul-verbal 

incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data de 18.04.2011 si intreaba daca 
sunt obiectii sau discutii asupra acestuia.

S-a supus la vot si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
Se prezinta ordinea de zi :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 
pe anul 2010.

   Se supune la vot si se aproba cu un numar de 121voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezinta expunerea de motive.
Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezinta avizul de legalitate.

DISCUTII:
Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a 

exercitiului bugetar pe anul 2010.
Dl primar – in Hagieni este tras fir de iluminat, in maxim o luna vom monta si 

lampile si va fi gata iluminatul public.
Dl Diaconescu – s-a facut strada ?
Dl primar – a fost turnata si piatra.
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un 

numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se adopta 
Hotararea nr. 24.

Alte discutii :

Dl. primar prezinta cererea SC COLOSSEUM IMEX SRL prin care solicita 
concesionarea suprafetei de 20 mp situata in zona limitrofa a Scolii vis-a-vis de Primarie 
in vederea amplasarii unui magazin de desfacere paine si produse de panificatie. 



Dl primar – aceasta suprafata de teren face parte din terenul aferent Scolii si se 
afla in domeniul public al comunei si nu poate fi concesionat pentru desfasurarea de 
activitati economice. Daca doreste o alta locatie pe un teren din domeniul privat.  

 
Dl. primar prezinta cererea dlui Dumitrescu Cristian prin care solicita 

concesionarea suprafetei de 1,5 ha teren intravilan din satul Hagieni pe care se afla sediu 
ferma si o magazie de cereale.

Dl primar – pentru cladirea ce reprezinta sediu ferma a adus chitanta ca a 
cumparat-o dar pentru magazie nu a prezentat nici un act, i-am cerut sa aduca si pentru 
aceasta.  De asemenea terenul nu este inscris in carte funciara, si nu poate fi concesionat. 
Dupa ce se va inscrie in cartea funciara va putea sa fie concesionat. 

   
Pentru care am incheiat procesul-verbal.

    Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 
       Florea Neculai                                                                       Secretar
                                                                                                 Visan Tudorita
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