
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

din data de 31 august 2011

Încheiată astăzi 31.08.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispoziţia nr. 408/25.08.2011.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Au lipsit motivat dl consilier Dragu Adrian şi dl consilier Florea Ion.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar. Sunt prezenţi şi 
reprezentanţii SC DANEOLICA S.R.L.

S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 
loc la data de 06.07.2011 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data 
de 31.08.2011. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi 
pentru. 

2. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre 
a fost adoptat cu un cvorum de 11voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator 
– dl primar.

3. Hotărâre privind încheierea unei convenţii între Consiliul Local Mihail 
Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA SAV S.R.L. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

4. Hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Naţională „Apele 
Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a suprafeţei de 
teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.05.2011 
privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea 
Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011.  Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – 
dl primar.



6. Hotărâre privind modificarea şi înlocuirea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

7. Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/31.05.2011 
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a 
circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

8. Hotărâre privind încheierea unei convenţii între Consiliul Local Mihail 
Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 11 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 31.08.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 408/25.08.2011.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc dl consilier Florea Ion şi dl consilier Dragu Adrian.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar. Sunt prezenţi şi 
reprezentanţii SC DANEOLICA S.R.L.

Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 
încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 06.07.2011 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 31.08.2011. 

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

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unei convenţii între Consiliul Local Mihail 
Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA SAV S.R.L.  

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Naţională 
„Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a suprafeţei 
de teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu.  

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind 
aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011.  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi înlocuirea anexei la HCL nr. 
7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 
2011.    

7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 
publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu.

   Se supune la vot şi se aprobă cu un numar de 11 voturi pentru.
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 dl primar 

propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect de hotărâre - Proiect de hotărâre privind 
încheierea unei convenţii între Consiliul Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. 
DANEOLICA S.R.L.   Se supune la vot şi se aprobă cu 11 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 31.08.2011.

Dl consilier Crăciun Stelică propune pe dna Florea Mariana – Loredana. Se 
supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 37.

 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:

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

Dl primar – se rectifică suprafaţa, în loc de 1.825 mp este 53.600 mp.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre modificat şi se 

aprobă cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi 
se adoptă Hotărârea nr. 38.

  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 încheierea unei convenţii între Consiliul 
Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA SAV S.R.L.  

Reprezentantul SC DANEOLICA - Sunt două societăţi S.C. DANEOLICA SAV 
S.R.L.  cu proiectul “Construire racord electric subteran – LES 110kV situat între staţia 



electrică a Parcului eolian 136 MW Platoneşti şi staţia electrică Gura Ialomiţei” şi S.C. 
DANEOLICA S.R.L. cu proiectul “Construire racord electric subteran – LES 400kV 
situat între staţia electrică a Parcului eolian 400 MW Săveni şi staţia electrică Gura 
Ialomiţei”şi se vor aproba 2 hotarâri.  

  De asemenea am depus şi documentaţia Plan Urbanistic Zonal Zona Sud 
Platoneşti spre aprobare.

Dl primar – nu are competenţa să aprobe Consiliul Local Mihail Kogălniceanu 
PUZ Platoneşti, doar să luăm la cunoştinţă despre documentaţia înaintată de dvs.

Reprezentantul SC DANEOLICA – atunci se ia la cunoştinţă şi dacă cineva 
doreşte sa instaleze o centrală eoliană în zona în care comuna Mihail Kogălniceanu se 
învecinează cu Platoneşti şi unde este stabilită zona de protecţie se va ţine seama de 
această documentaţie.       

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 39.

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 darea în administrare către Administraţia 
Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa a 
suprafeţei de teren de 6.863 mp din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 40.

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
29/31.05.2011 privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea 
Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011.  



Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 41.

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 modificarea şi înlocuirea anexei la HCL 
nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 42.

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/31.05.2011 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în 
comuna Mihail Kogălniceanu. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 43.

PUNCTUL VIII 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 încheierea unei convenţii între Consiliul 
Local Mihail Kogălniceanu şi S.C. DANEOLICA S.R.L.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 44.

Pentru care am încheiat procesul-verbal.

    

  Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează 
Florea Mariana – Loredana                                                             Secretar
                                                                                                   Vişan Tudoriţa
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