
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M. KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 31.01.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia 
nr. 3/25.01.2011.                        

La sedinta sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. Lipseste dl consilier Buzea Ion si dl Florea Neculai.

La sedinta Consiliului Local participa secretarul.
Secretarul comunei informeaza ca a pus la dispozitia consilierilor procesul-verbal 

incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data de 22.12.2010 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 Planului de analiza si acoperire a riscurilor 
al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita. 

2. Proiect de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia 
terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003. 

3. Proiect de 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. 

4. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2011. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru 
solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe 

anul 2011. 
  Se supune la vot si se aproba cu un numar de 11 voturi 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 Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor  al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita.



Intrucat nu sunt 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. 1.

PUNCTUL II 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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003.

Intrucat nu sunt 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. 2.

PUNCTUL III 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 stabilirea unei taxe speciale pentru 
inchirierea caminului cultural, precum si a salonului de nunti pentru organizarea unor 
festivitati si activitati distractive pentru anul 2011.

Dl. Diaconescu (presedinte de sedinta)  - daca sunt si alte propuneri decat cele 
prezentate in proiectul de hotarare ?

Intrucat nu sunt 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. 3.

PUNCTUL IV 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 modificarea anexei nr. 1 la Hotararea 
Consiliului Local nr. 65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2011.

Intrucat nu sunt 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. 4.

PUNCTUL V 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 instituirii unei taxe speciale 
pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul partilor.

Dl. Diaconescu (presedinte de sedinta)  - daca sunt si alte propuneri decat cele 
prezentate in proiectul de hotarare ?

Intrucat nu sunt 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. 5.

PUNCTUL VI 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 Statutului comunei Mihail 
Kogalniceanu.  

Sunt prezenti si dl. Buzea Ion si dl Florea Neculai.
Dl Florea Ion – am o obiectiune cu privire la proiectul de hotarare privind 

aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu in ceea ce priveste stema. Aici scrie 
ca  in cartierul 1, in partea dreapta, in camp argintiu, se afla o papura verde. De unde vine 
aceasta ?



Dna secretar –  propunerile privind stema comunei au fost prezentate intr-un 
proiect de hotarare in anul 2009 in sedinta Consiliului local, au fost trei variante s-au 
supus dezbaterii si s-a aprobat aceasta varianta. In anul 2010 s-a publicat si in Monitorul 
Oficial. Acest proiect de hotarare prevede aprobarea Statutului comunei si nu a stemei. 

Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un 
numar de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta si se adopta 
Hotararea nr. 6.

PUNCTUL VII 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 Programului anual de achizitii 
publice pe anul 2011. 

Dl Florea Ion – In program este cuprins si amenajare lac. In ce consta?
Dl Voinea – viceprimar – am cuprins si acest obiectiv de investitii pentru ca daca 

nu era trecut nu il puteam realiza. 
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un 

numar de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta si se adopta 
Hotararea nr. 7.

Alte discutii :

Dna secretar – in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala trebuie sa prezentati raportul de activitate 
pentru anul 2010.

Fl Florea Ion – este un termen ?
Dna secretar – avand in vedere ca anul 2010 s-a incheiat, trebuie sa il prezentati 

cat mai curand. 

   

Pentru care am incheiat procesul-verbal.

    Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 
      Diaconescu Nicolae                                                                 Secretar
                                                                                                 Visan Tudorita



Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU 

din data de 31 ianuarie 2011

Incheiata astazi 31.01.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia nr. 
3/25.01.2011.                        

La sedinta au fost prezenti 13 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul Maxim. 
Pana la prezentarea punctului VI din ordinea de zi au fost prezenti 11 consilieri lipsind dl 
consilier Buzea Ion si dl Florea Neculai.

La sedinta Consiliului Local participa secretarul.
S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut loc la 

data de 22.12.2010 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor  al comunei 
Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum 
de 11 voturi pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

2. Hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor disponibile in 
vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un 
cvorum de 11 voturi pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

3. 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. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, 
in varianta propusa de initiator – dl primar.

4. Hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 
65/22.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011. Proiectul 
de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta propusa de 
initiator – dl primar.

5. Hotarare privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru solutionarea cererilor de 
divort prin acordul partilor. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi 
pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

6. Hotarare privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu. Proiectul de 
hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, in varianta propusa de initiator 
– dl primar.

7. Hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2011. Proiectul 
de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, in varianta propusa de 
initiator – dl primar.

S-a comunicat consilierilor sa prezinte raportul de activitate pe anul 2010.
     
     Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 
      Diaconescu Nicolae                                                                 Secretar

                                                                                                        Visan Tudorita
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