
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

din data de 18 octombrie 2011

Încheiată astăzi 18.10.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispoziţia nr. 437/12.10.2011.                        

La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar. 
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 31.08.2011 si s-a aprobat cu 13 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar . 

2. Hotărâre privind  concesionarea suprafeţei de 157 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei către S.C. NINAGRICOM S.R.L. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului 
in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind  aprobarea unui număr de 2 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu 
înmormântarea dnei Ilie Anica. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

6. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 2011. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

7. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

      Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează      
Florea Mariana – Loredana                                                Secretar

                  Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 18.10.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 437/12.10.2011.                        

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar. 
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 31.08.2011 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru.
 
Se prezinta ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 2561/27.05.2009.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea 
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare 
a teritoriului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 cereri şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor reprezentând o parte din 
cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 
2011.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
   Se supune la vot şi se aprobă cu un numar de 13 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.



DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 45.

 PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Dl primar – propun înlocuirea acestui proiect cu proiectul de hotărâre privind 
concesionarea suprafeţei de 157 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 
comunei către S.C. NINAGRICOM S.R.L. 

Se aprobă cu 13 voturi pentru.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot noul proiect de hotărâre şi se aprobă cu 

un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 46.

  PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor 
la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de 
amenajare a teritoriului.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 47.

PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.



Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

Dl primar - propun completarea acestui proiect de hotărâre cu un articol referitor 
la situatia juridică a terenului, vecinătăţi.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre completat şi se 
aprobă cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi 
se adoptă Hotărârea nr. 48.

PUNCTUL V DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor reprezentând o 
parte din cheltuielile cu înmormântarea dnei Ilie Anica. 

Dl primar - propun modificarea sumei la 313 lei cât este cuantumul ajutorului 
social.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 49.

PUNCTUL VI DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la 
data de 30 septembrie 2011.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 50.



PUNCTUL VII DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
Dl primar – propun introducerea unui articol la proiectul de hotărâre referitor la 

utilizarea fondului de rezervă bugetară.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 51.

Pentru care am încheiat procesul-verbal.

    

  Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează 
Florea Mariana – Loredana                                                             Secretar
                                                                                                   Vişan Tudoriţa
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