
                  ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 31.05.2011

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 31.05.2011,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier ____________, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl 
consilier ____________ pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier ______________ se alege preşedinte al şedinţei  Consiliului 
Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 31.05.2011 şi pentru 
următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                     Contrasemnează
                                                                                    Secretar
                                                                                                           Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



     România
  Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii

în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei 
rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu

  Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
            Având în vedere prevederile :
-        prevederile Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, (r2);
-         prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, actualizată;
-        prevederile  Legii nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată;
-         prevederile Legii nr.101/2006, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-        prevederile Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
-         prevederile H.G.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
în unele zone publice, actualizată;
-         O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, actualizată, cu modificările 
ulterioare;
-         prevederile art. 2 alin. (2) si (3) si art. 8 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulteriore; 
-         prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
-         prevederile O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare;
-         prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
actualizată;  
-         prevederile O.U.G. nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau 
agresivi, actualizată;
-         prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată, cu modificările 
şi completările ulterioare;
-         prevederile Ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizată;
-         prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând:
- expunerea de motive a primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- raportul Poliţiei Locale - compartimentul ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mihail Kogălniceanu. 



             În conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit. b) - d, alin (6) lit a), pct. 7 şi pct. 9 
art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  

HOTĂRĂŞTE
  
 Art.1.  Prezenta  hotărâre stabileşte obligaţiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al 
ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în comuna Mihail Kogălniceanu, 
pentru agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice.
  Art. 2.  Constituie contravenţii faptele săvârşite de agenţii economici, instituţiile 
publice, alte persoane juridice, persoane fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum 
urmează :
 

CAPITOLUL I

ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC,
ÎNTREŢINEREA  TERENURILOR  ŞI  A  SPAŢIILOR  PUBLICE  

Art.3. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, 
locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în 
întreţinerea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă de la 200 la 
500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;
           b) Ocuparea terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora, se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;
           c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorităţile competente  a distrugerilor de orice 
fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public 
de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc., se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 
lei pentru persoanele juridice.

Pentru pagubele cauzate, contravenienţii vor achita şi despăgubiri egale cu valoarea de 
refacere a bunului distrus sau degradat.

Art.4. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu  - 
reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor 
uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.- se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele 
juridice;
                      b) Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul 
construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente 
constructive, părţi din faţadă sau acoperiş) afectează spaţiul public, se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele 
juridice.

Art.5. Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau 
înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă 
acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, se sancţionează cu amendă de la 
200 la 500 lei.

Art.6. Ocuparea şi realizarea unor improvizaţii de orice fel în spaţii comune ale 
imobilelor, fără acordul în scris al proprietarilor, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 
lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice. 

Art.7. Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancţionează cu amendă 
de la 50 la 200 lei.  



Art.8. a) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, a statuilor sau a 
monumentelor amplasate în locuri publice, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

b) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe pereţii 
imobilelor, garduri, porţi publice sau private se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 
lei;          

c) Repararea, întreţinerea şi vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor şi porţilor 
învecinate cu terenuri aparţinând domeniului public situate în zonele de protecţie a  
monumentelor istorice, fără aviz, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.9. Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea 
schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, 
corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi 
altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale se sancţionează cu amendă de 
la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, 
alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi 
locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul 
public, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară 
a domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat, în recipiente standardizate, compatibile 
cu sistemul de colectare şi transport al operatorului public de salubrizare sau al 
constructorului contractat pentru ridicarea şi transportul acestora.

Art.10. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, 
tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în 
stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, 
platforme gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.11. Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparţinând domeniului public, 
fără avizul Primăriei, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.12. Deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a 
spaţiilor de joacă pentru copii, a împrejmuirilor destinate protejării spaţiilor verzi, a 
containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a 
chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, 
aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 1.000 lei.

Art.13. a) Modificarea poziţiei iniţiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 

b) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane neautorizate şi 
fără acordul Primăriei se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane 
fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice.

Art.14. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără 
aprobarea Primăriei, precum şi semnalizarea acestora cu însemne, marcaje sau dispozitive 
neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 
500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.15. Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea  instalaţiilor edilitar-
gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racorduri, hidranţi), precum 
şi mascarea sau acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc., se sancţionează cu amenză 
de la 200 la 1.000 lei.

Art.16. Neanunţarea de îndată la Primărie a avariilor sau derajamentelor apărute la 
reţelele tehnico-edilitare  sau instalaţii publice, de către administratorii acestora, se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 – 2.500 lei. 



Art.17. a) Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără 
autorizaţie eliberată de către Primărie, se sancţionează cu amendă de la 1.000-1.500 lei pentru 
persoanele fizice şi 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice;

b) Excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii reţelelor 
de utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală.

Art.18. a) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe 
domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 
2.500 lei;
              b) neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a 
amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor 
edilitar - gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, se sancţionează cu amendă de la 1.000-2.000 lei 
pentru persoanele fizice şi 2.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice.
 Art.19. Neîntreţinerea căilor de acces situate pe domeniul public la magazine, ateliere, 
etc., de către societatea comercială deţinătoare a unităţii se sancţionează cu amendă de la 500 
la 1.500 lei.

Art.20.  Necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de 
colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă 
proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice 
sau pe alte terenuri, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi 
de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Art.21. a) Păşunatul în comuna Mihail Kogălniceanu, în alte locuri (spaţiile verzi 
situate pe domeniul public din intravilanul comunei, etc.) decât cele declarate de Primărie ca 
păşuni, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;

b) Trecerea cu animale solitare, în turme sau cirezi pe străzile, zonele verzi, terenurile 
virane de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, se sancţionează cu amendă de la 200 la 
2.500 lei.  

Art.22. Obligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor de 
joacă pentru copii:

a) să respecte programul de functionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă, 
nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei;
            b ) să respecte limita de vârstă inscriptionată pe echipament sau panoul de informare, 
nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei;
            c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă 
de la 200 la 400 lei
            d) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete, nerespectarea se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 400 lei
            e) să nu consume băuturi alcoolice în spatiul de joacă, nerespectarea se sancţionează 
cu amendă de la 200 la 400 lei; 
            f) să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement, nerespectarea se 
sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;
           g) să nu distrugă echipamentele şi  împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii, 
nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
           h) să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire si echipamentele din spaţiul de  
joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei; 
           i) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri, nerespectarea se sancţionează cu amendă 
de la 150 la 300 lei.

 Art. 23. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
 a) lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, pieţe,  pe spaţiile verzi, pe rampa 

de gunoi a animalelor sau păsărilor;



 b) sacrificarea animalelor (porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice (străzi, trotuare, 
parcări, parcuri, zone verzi etc.);
 c) lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi 
localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol 
pentru integritatea corporală a cetăţenilor.

 d) accesul cu câini periculoşi din rasele concepute pentru lupte şi atac (Pit Bull, 
Boerbull, Bandog), indiferent de echiparea acestora, în localuri publice şi în alte locuri 
publice.     

Accesul se permite doar în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe 
drumurile publice şi căile de acces către acestea, numai dacă vor fi echipaţi corespunzător (cu 
botniţă, lesă şi zgardă sau ham).
 e) neafişarea la loc vizibil de către proprietarii sau deţinătorii de câini de companie, la 
intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu 
inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz; 

f) nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii 
optime a spaţiului comun de către proprietarii şi deţinătorii de animale ;
 (2) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 
500 lei.

CAPITOLUL II

SALUBRIZAREA  COMUNEI,  ÎNTREŢINEREA  CURĂŢENIEI,
CONSERVAREA  ŞI  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

        Art.24. Neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul 
serviciului de salubrizare sau cu firma de construcţii executantă a lucrărilor pentru transportul 
molozului rezultat din lucrările de construcţii la imobilele deţinute de aceştia, se sancţionează 
cu amendă de la 200 la 800 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru 
persoanele juridice.
       Art.25. Neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substanţelor 
rezultate din procesele de producţie, substanţe periculoase sau toxice, cu societăţi specializate 
în colectarea, transportul, neutralizarea şi depozitarea acestora, se sancţionează cu amendă de 
la 1.500 la 2.500 lei.
       Art.26. Neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi evacuarea pe 
rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, 
solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice care 
rezultă din procesele tehnologice, la diferite obiective, se sancţionează cu amendă de la  1.500 
la 2.500 lei.   
       Art.27. Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde se execută 
lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţelele de utilităţi, indiferent dacă lucrarea 
este terminată sau continuă în zilele următoare, până la finalizare, se sancţionează cu amenză 
de la 500 la 1.000 lei.     
       Art.28. Abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de 
comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, 
aparţinând domeniului public sau privat al comunei sau aflate în proprietate privată, se 
sancţionează cu amenză de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500  
lei pentru persoanele juridice. 



      Art.29. Depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de 
construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare ale deşeurilor 
menajere de pe domeniul public, se sancţionează cu amenzi de la 1.000 la 2.500  lei. 
       Art.30. Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de transport  a 
deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de 
construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, 
lichide, etc. pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice se sancţionează 
cu amenză de la  1.000 la 1.500 lei. 
      Art.31. Depozitarea sau împrăşierea deşeurilor de hârtie, resturilor de alimente, 
gunoiului de grajd, a molozului sau pământului în alte locuri decât cele amenajate pentru 
aceasta, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei.
     Art.32.a) Folosirea altor recipienţi decât cei destinaţi special pentru acest scop, 
utilizarea de recipienţi fără capac sau degradaţi, din care se scurg deşeuri, menţinerea 
pubelelor, sacilor cu deşeuri, resturilor vegetale sau altor deşeuri pe domeniul public în alte 
zile decât cele programate pentru colectarea deşeurilor, se sancţionează cu amendă de la 100 
la 500 lei.
                  b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea 
grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora, se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie 
pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini.

Art. 33. Neluarea masurilor de prevenire respectiv de efectuare a dezinsectiei, 
dezinfectiei sau deratizarii, in scopul starpirii rozatoarelor, parazitilor si insectelor din 
gospodariile proprii, sedii, sau pe amplasamentul pentru colectarea gunoiului ori de cate ori 
este necesar, se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 
500 la 1000 lei pentru persoane juridice.
    Art.34. a) Introducerea de deşeuri menajere în recipienţii pentru colectarea deşeurilor 
stradale sau în coşuri stradale, amplasate de operator pe domeniul public, se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 200 lei.
                 b) Introducerea în recipienţii destinaţi colectării selective a altor tipuri de deşeuri, 
se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
                 c) Degradarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor stradale, utilizaţi de 
operator, amplasaţi pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 500 la 800 lei;
    Art.35. Blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare şi 
transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe 
domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 Art.36. Neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case, blocuri, 
spaţii comerciale, sediile agenţilor economici, instituţii, etc.), neîndepărtarea buruienilor, a 
florei spontane care creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), 
deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea ţurţurilor de 
pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor 
după depunere, precum şi aruncarea acestora din curţi pe străzi, de către proprietarii sau 
deţinătorii imobilului se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei pentru persoanele fizice 
şi de la 200 la 500 lei pentru persoanele juridice.
     Art.37. Nepermiterea accesului  personalului operatorului căruia Primăria i-a atribuit 
activitatea de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie, în locurile unde urmează să se 
realizeze operaţia, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
     Art.38. Schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii  şi 
împrejmuirea domeniului public, fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 500 la 
1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.



     Art.39. Deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, 
tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând 
domeniului public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
    Art.40. Aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în piaţă,  aprinderea şi 
arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea 
măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri se 
sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
      Art. 41. Spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se sancţionează 
cu amendă de la 200  la 500 lei.
      Art. 42. Efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje 
asemănătoare pe domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca urmare a acestor 
activităţi, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
      Art.43. a) Necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice 
de pe şantiere de construcţii sau terenuri agricole se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 
lei;
                    b) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de încărcare - 
descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de 
materiale de construcţie, pământ sau alte materiale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 
800 lei;
                 c) neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier şi 
amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie la dotările tehnico – 
edilitare, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei ;
                   d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public se sancţionează 
cu amendă de la 200 la 500 lei;
      Art.44. Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către 
pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sancţionează cu amendă 
de la 200 la 500 lei 

CAPITOLUL III

CIRCULAŢIA,  OPRIREA, STAŢIONAREA  ŞI  PARCAREA  VEHICULELOR,
TRANSPORTUL  DE MĂRFURI  ŞI  DE  PERSOANE

Dispoziţiile prevăzute în prezentul capitol au ca scop desfăşurarea în siguranţă a 
circulaţiei pe drumurile publice, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale 
persoanelor, a proprietăţii publice şi private, a mediului cât şi asigurarea unui cadru civilizat 
cu privire la staţionarea şi parcarea vehicolelor în comuna Mihail Kogălniceanu.

Art.45. Accesul şi/sau oprirea autovehiculelor în zona unde se efectuează lucrări 
edilitar-gospodăreşti, semnalizate şi marcate corespunzător, se sancţionează cu amendă de la 
500 la 1.000 lei.
 Art.46. Depozitarea pe trotuare  sau carosabil a mărfurilor, ambalajelor, materialelor şi 
a altor obiecte ce îngreunează desfăşurarea normală a circulaţiei pietonale, se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 400 lei pentru persoanele fizice si de la 400 la 800 lei pentru persoane 
juridice.   

Art.47. a) Circulaţia autovehiculelor pe zone verzi, alei pietonale, trotuare, căi de 
acces pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu 
amendă de la  200 la 1.500 lei. 

Fac excepţie autovehiculele autorizate de către Primărie, de intervenţie sau pentru 
efectuarea lucrărilor de salubrizare.



        b) Circulaţia mopedelor pe alei pietonale, trotuare, căi de acces pentru persoane cu 
dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu amendă de la  200 la 
500 lei.
        c) Trecerea pe zone verzi sau pătrunderea în spaţiul de joacă amenajat pentru copii, cu 
biciclete -cu excepţia copiilor până la 14 ani-, mopede, autovehicule sau vehicule cu tracţiune 
animală, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 
         d) Practicarea unor sporturi extreme cu biciclete, motocicluri, skateboarduri, role, etc. în 
parcuri, pieţe, pe drumuri  publice, trotuare, sau în locurile unde sunt executate sau amplasate 
obiecte, care prin natura lor constituie mobilier urban ( bănci, jardiniere, trepte, platouri 
pietonale special amenajate şi ornamentate cu materiale uşor alterabile deteriorabile, cum ar 
fi: scuplturi de orice fel, stative marginale pentru flori etc.). cu excepţia locurilor special 
amenajate şi semnalizate în acest scop, de către autorităţile administraţiei publice locale, se 
sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
            e) Rezemarea bicicletelor de pereţii şi gardurile caselor,  vitrinele unităţilor comerciale 
sau de obiectele care fac parte din mobilierul urban se sancţionează cu amendă de la 100 la 
500 lei.

Art.48. Oprirea autovehiculelor pe zone verzi,  terenuri destinate spaţiului verde sau în 
alte locuri decât cele special amenajate se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 

Art.49.  Blocarea accesului în/din sedii sau puncte de lucru ale agenţilor economici, 
instituţiilor, în/din pieţe, alei, curţi, parcări, garaje, şantiere de construcţii, sau orice alte căi de 
acces se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
  Art.50. Parcarea sau depozitarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă 
total autorizată mai mare de 7.5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8 + 1 
persoane, a altor vehicule grele şi/sau agregatelor agricole în afara proprietăţii, a locurilor 
special amenajate, pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei. 
 Art.51. Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau 
utilizatori de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, 
la solicitarea îndreptăţită a organelor abilitate să aplice prevederile prezentei hotărâri, în 
termenul solicitat se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art. 52. Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi şi de noapte de către 
executantul oricărui fel de săpături, inclusiv cele de intervenţii, în caz de avarii, care se 
efectuează pe străzi, trotuare, se sancţionează cu amendă de la 400 la 800 lei pentru 
persoanele fizice si de la 800 la 1.000 lei pentru persoane juridice. 

Art. 53 Neintervenţia imediată pentru remedierea deţinătorilor de reţele subterane, în 
cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide în străzi, trotuare sau parcaje, sau care 
produc prăbuşiri ale suprafeţelor carosabile, etc., se sancţionează cu amendă de la 400 la 800 
lei pentru persoane fizice şi de la 800 la 1.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 54.  Distrugerea sau degradarea căminelor de vizitare a reţelelor subterane, 
precum şi a receptorilor de canal, se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei pentru 
persoane fizice şi de la 400 la 800 lei pentru persoane juridice.

Art. 55. Nesupravegherea integrităţii şi neremedierea lor imediată în cazul degradării 
sau distrugerii căminelor de vizitare a reţelelor subterane de către cei care exploatează aceste 
reţele, se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei pentru persoane fizice şi de la  400 la 
800 lei pentru persoane juridice.

Art. 56.  Neasigurarea funcţionării corespunzătoare a reţelelor de canal, inclusiv a 
nedesfundării receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste reţele, se 
sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei pentru persoane fizice şi de la  500 la 1.000 lei 
pentru persoane juridice.

Art. 57. Blocarea trotuarelor şi/sau carosabilului în vederea delimitării locurilor de 
parcare cu piloni metalici, lanţuri sau alte materiale fără a deţine aprobare în acest sens, se 



sancţionează cu amendă de la  200 la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 la 800 lei 
pentru persoane juridice.

Art. 58.  Executarea de rigole sau scoaterea conductelor de orice fel în scopul 
scurgerii apei în carosabil, ducand la degradarea acestora, se sancţionează cu amendă de la 
300 la 1.000 lei. 

Art. 59. Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură şi compactare a 
săpăturilor, ce poate duce la eventuale surpări, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 
lei.

 
CAPITOLUL IV

RESPECTAREA ORDINII  ŞI  LINIŞTII  PUBLICE

 Pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniste publica necesar desfăşurării normale 
a activităţii economice, sociale,culturale şi pentru promovarea unor relaţii civilizate în viata 
cotidiana, cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în 
spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială.

Art.60. a) săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea 
normală a locuinţei, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei;

b)  satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, sau în 
orice alte locuri accesibile publicului, se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei;

c)  dormitul pe bănci, pe mobilierul stradal, în parcuri, se sancţionează cu amendă de 
la 50 lei la 150 lei;

d) folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre 
prin derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza  comunei Mihail 
Kogălniceanu, efectuate fără avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei, se sancţionează cu 
amendă de la 200 lei la 500 lei. 
            Art.61. (1)  Comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice 
mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau 
alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie, se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 1.000 lei.
          (2) Dacă prin contravenţie s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, 
respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de 
contravenţii, agentul constatator va stabili şi cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune 
confiscarea, făcând menţiunea despre aceasta în procesul verbal.

Art. 62. Depozitarea de către comercianţi a ambalajelor în pieţe, târguri, oboare, în 
alte locuri decât cele stabilite şi care împiedică circulaţia normală în încintele sus menţionate, 
se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art. 63. Murdărirea şi necurăţarea permanentă de către producători sau comercianţi a 
spaţiilor deţinute în incintele pieţelor, târgurilor şi oboarelor, se sancţionează cu amendă de la 
50 la 300 lei.

Art. 64.  Murdărirea şi necurăţarea zonelor limitrofe(trotuare, străzi, parcaje) de către 
comercianţi şi producători, cu ocazia descărcării sau incărcării produselor sau obiectelor, se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei.

Art. 65.  Necurăţarea zilnică de către cel care administrează pieţe, târguri sau oboare, 
a incintelor respective, cât şi a zonelor limitrofe(trotuare, străzi, parcaje), se sancţionează cu 
amendă de la 400 la 1.000 lei.



Art. 66.  Comercializarea direct din mijloacele de transport, se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 500 lei.

Art.67. Constituie  contravenţii  în  domeniul  întreţinerii  şi  folosirii  cimitirului 
uman,  dacă  au  fost  săvârşite  astfel  incât  potrivit  legii  penale  să  constituie  infracţiuni, 
următoarele fapte:

a. Întreţinerea  necorespunzatoare  a  mormintelor  şi  a  dotărilor  aferente  acestora,  se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei;

b. Depozitarea în alte locuri decât cele stabilite de administraţia cimitirului a resturilor 
vegetale,  excedentul  de  pământ  rezultat  din  întreţinerea  mormintelor,  gunoaielor, 
precum şi a altor materiale rezultate în urma ceremoniilor religioase,  se sancţionează 
cu amendă de la 100 la 300 lei;

c. Deteriorarea sau distrugerea arborilor, arbuştilor, gazonului şi a florilor, urcarea sau 
călcarea pe morminte sau grilaje, se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei;

d. Accesul  în  incinta  cimitirului  a  autovehiculelor  şi  a  vehiculelor  de  orice  fel,  fără 
autorizaţia administraţiei cimitirului, cu excepţia maşinilor din convoiul mortuar şi a 
maşinii  preotului,  se sancţionează cu amendă de la  100 la 300 lei  pentru persoane 
fizice şi de la 200 la 400 lei pentru persoane juridice;

     
       e. Degradarea în orice mod, indiferent de motiv, a aleilor carosabile şi pietonale,  se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei pentru persoane fizice si de la 200 la 400 lei 
pentru persoane juridice.                                             

CAPITOLUL      V  

CONSTATAREA  CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

Art.68. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către 
reprezentanţii Poliţiei si Jandarmeriei, poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a comunei 
Mihail Kogălniceanu, respectiv de împuterniciţii primarului din cadrul personalului Primăriei.

Art.69. Poliţia Locală este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu 
Local emise anterior constituirii sale, şi care erau atribuite în competenţa Poliţiei Comunitare.
 Art.70. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea 
acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a 
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate seria şi numărul paşaportului ori ale altui 
document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent. 

Art.71. Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, 
comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii. 
Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancţiunea. În cazul în care 
contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, 
comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în 
termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal 
i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se va face menţiunea  cu privire la 
obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la 
comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.



Art.72. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula 
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit 
Ordonanţei de Guvern nr.2/2001.

Art.73. Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul 
din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva 
procesului verbal. 

În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu 
organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor 
bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul 
verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen. 

CAPITOLUL         VI  

DISPOZIŢII FINALE

 Art.74. (1) Terenurile aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu sunt 
compuse din:
-         străzi (asfaltate, pietruite şi de pământ);
-         trotuare, alei, platforme, parcări ;
-         zone verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente plantate);
-         terenuri destinate spaţiului verde (spaţii cu dominanţă vegetală şi zone cu vegetaţie 
spontană ce intră în domeniul public); 
-         terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti care înconjoară perimetrul clădirilor de 
locuit până la limita carosabilului, respectiv a altei proprietăţi sau zone perimetrale. 
 
            (2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la 
administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor 
proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.
 Art.75. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile din O.G.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii.
 Art.76. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 
41/08.07.2010.
 Art.77. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primăria comunei Mihail 
Kogălniceanu, prin compartimentele de specialitate.
           
 Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează
                                                                                                        Secretar

                               Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2011 privind stabilirea unei taxe 

speciale pentru închirierea căminului cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru 
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive pentru anul 2011 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- adresa Instituţiei Prefectului nr. 4061/18.03.2011 prin care se solicită reanalizarea 
actului administrativ adoptat.

Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 3/31.01.2011 privind stabilirea unei 
taxe speciale pentru închirierea căminului cultural, precum şi a salonului de nunţi pentru 
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive pentru anul 2011.

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:
- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa;
- Compartimentului stare civilă.

   Preşedinte de şedinţă  Contrasemnnează
                                                Secretar

                                        Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



                               România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul 

local al unităţii administrativ-teritoriale cu suma de 110.000 lei

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având in vedere :

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
actualizata;
Examinand:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate; 
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Lunca 
Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Mihail Kogălniceanu cu suma de 
110.000 lei.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la indeplinire 
prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnnează
                                                Secretar

                                        Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2011 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile art. 107 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- prevederile art. I lit.A, art. II din  Normele Metodologice din 14 ianuarie 2011 pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice;

- prevederile art. 33, anexa I cap. I. A. b) si c), cap. II A. b), cap. II. pct. VI. D. b), anexa IV cap. 
II. b), anexa IV cap. V. b), cap. IV. C. din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice.  
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b),  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pe anul 2011 al aparatului de 
specialitate al primarului, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.



Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă                                                                    Contrasemnează 
                                                                                                             Secretar
                                                                                                       Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ___________

               



               ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MIHAIL KOGALNICEANU

PROIECT  DE  HOTÃRÂRE
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale a comunei Mihail Kogălniceanu

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Avand in vedere:

- expunerea de motive nr......../...........2011 a primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- raportul nr...../.......2011 al sefului Serviciului Public de Poliţie Comunitară;
- raportul de avizare nr......./.........2011 al Comisiei juridice şi de disciplină;
- avizul nr......./.........2011 al Comisiei de ordine si liniste publica;
- avizul de legalitate nr......../..........2011 al secretarului comunei.

In conformitate cu:
- prevederile H.C.L. nr. 10/28.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Mihail 
Kogălniceanu;
- prevederile art.2 din H.G. nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale
- prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, respectiv art. 45 
alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a 
comunei Mihail Kogalniceanu, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 2. (1). Se aprobă numărul maxim de posturi bugetate din cadrul Poliţiei locale 
Mihail Kogalniceanu, conform Anexei nr. 2  ,   care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă echivalarea funcţiilor publice generale în funcţii publice specifice, 
precum şi transformarea calităţii posturilor, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă Organigrama Poliţiei locale Mihail Kogalniceanu, conform Anexei nr. 
I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei locale Mihail Kogalniceanu, conform Anexei 
nr.II  ,   care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
primăriei Mihail Kogalniceanu, precum şi pe site-ul propriu 
www.primariamihailkogalniceanu.ro.

http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011hcl11a2.pdf
http://www.primariamihailkogalniceanu.ro/
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011hcl11aII.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011hcl11aII.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011hcl11aI.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011hcl11aI.pdf


Art. 4 –  În vederea aducerii la îndeplinire, prezenta hotărâre va fi comunicată 
compartimentelor de specialitate, prin grija secretarului comunei Mihail Kogalniceanu.
        

        Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
        Secretar
     Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 

             
                                            



ANEXA NR. 1
la HCL ........./..............2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A POLIŢIEI LOCALE MIHAIL KOGĂLNICEANU

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu şi se aplică personalului poliţiei 
locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010.

Art. 2. Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu este înfiinţată, organizată şi 
funcţionează prin reorganizarea Poliţiei comunitare a comunei Mihail Kogălniceanu, în 
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea poliţiei locale nr.155/2010;
- Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
Art. 3. (1) Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu îşi desfăşoară activitatea pe 

baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii, proporţionalităţii şi 
gradualităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi 
responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

2) Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu îşi desfăşoară activitatea în interesul 
comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii 
deliberative şi ale celei executive ale comunei Mihail Kogălniceanu, respectiv, în 
conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 4. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, 
respectiv cu structurile teritoriale judeţene ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei, şi ale 
Inspectoratului Teritorial pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu 
persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

(2) Poliţia locală solicită intervenţia structurilor sau unităţilor Poliţiei Române sau ale 
Jandarmeriei Române pentru orice situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA POLIŢIEI LOCALE

Art. 5. (1) În comuna Mihail Kogălniceanu, poliţia locală se organizează ca un 
compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Organizarea poliţiei locale cuprinde numai structura de ordine şi linişte publică 
şi paza bunurilor.

Art. 6. (1) Organigrama poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu este prezentată 
în Anexa nr. I, care face parte integrantă din hotărâre.

(2) Statul de funcţii al poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu este prezentat în 
Anexa nr. II, care face parte integrantă din hotărâre.



Art. 7. Conducerea, organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii 
structurilor organizate sunt asigurate de directorul executiv şi directorul executiv adjunct, 
potrivit organigramei aprobate şi a atribuţiunilor stabilite prin prezentul Regulament, astfel :

CAPITOLUL III
PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE

Art. 8. (1) Personalul Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu este compus din :
- funcţionari publici care ocupă funcţii specifice de poliţist local;
Art. 9. Funcţiile publice din poliţia locală se clasifică după cum urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii 

superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii 

liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Art. 10. (1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale sunt 

numai funcţionari publici de execuţie - inspector, referent.
 (2) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru 

clasele a II-a si a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.
(4) Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale astfel :
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Art. 11. Funcţiile în regim contractual din cadrul poliţiei locale sunt funcţii de 

execuţie de agent pază.
Art. 12. Funcţionarii publici din poliţia locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi. Ei 

îşi desfăşoară stagiul şi sunt evaluaţi în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. (1) La înfiinţare, Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu preia 
personalul de la Poliţia comunitară a comunei Mihail Kogălniceanu.

 (2) Preluarea personalului se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasă sau 
acelaşi grad profesional.

Art. 14. (1) Calitatea de funcţionar public din poliţia locală se dobândeşte şi se pierde 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ulterioare şi prin excepţie, conform Legii nr.155/2010 a poliţiei 
locale.

(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se 
stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii.

Art. 15. (1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei locale a comunei Mihail 
Kogălniceanu se ocupă prin transfer, redistribuire sau concurs, în condiţiile legii.

(2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru 
ocuparea funcţiilor publice se realizează conform prevederilor H.G. nr. 611/2008, actualizată, 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

(3) Ocuparea posturilor contractuale vacante se face prin concurs sau examen, pe baza 
criteriilor de selecţie stabilite prin prezentul regulament, în raport cu cerinţele postului.

Art. 16. Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie numită pe o funcţie 
publică în cadrul poliţiei locale trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale prevăzute 
pentru funcţionarii publici şi condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice pentru care se 
organizează concurs.



Art. 17. (1) Concursul va cuprinde patru etape, astfel:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) probele eliminatorii: examen psihologic, medical, aptitudini sportive;
c) lucrare scrisă/teste-grilă, pentru verificarea cunosţintelor necesare îndeplinirii 

atribuţiilor funcţiei sau postului;
d) interviu.

 (2) Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi bibliografia concursului se 
stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a funcţiilor contractuale.

Art. 18. (1) Ocuparea posturilor contractuale se face cu respectarea Codului Muncii. 
Pentru a participa la concurs, personalul contractual din Poliţia Locală trebuie să 
îndeplinească obligatoriu următoarele condiţii generale :

- să fie cetăţean român ;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează;
- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical;
- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de 

învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să 
cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;

- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
- să îndeplinească condiţiile de studii specifice postului.
(2) Personalul contractual din cadrul poliţiei locale cu atribuţii de pază, trebuie să 

îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările 
ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din 
Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19.(1) Dosarele candidaţilor se întocmesc, în condiţiile legii, diferenţiat pentru 
funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz.

(2) Documentele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, lucrările candidaţilor 
la probele susţinute şi procesul-verbal cuprinzând punctajul obţinut se îndosariază separat, 
pentru fiecare concurs.

Art. 20. (1) Dosarele întocmite, în cazul candidaţilor admişi, se completează cu copia 
procesului-verbal cuprinzând punctajul obţinut.

(2) Dosarele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza de semnătură.
Art. 21. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se prezinte în vederea numirii în 

funcţia publică / încheierea contractului individual de muncă, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data comunicării propunerii de numire în funcţie.

(2) Dosarele candidaţilor admişi se prezintă şefului de birou/primarului de către 
comisia de concurs, însotiţe de propunerea de numire / încheierea contractului individual de 
muncă. La solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, şeful de birou/primarul 
poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 
de zile de la data comunicării propunerii de numire în funcţie.

(3) Neprezentarea candidaţilor în vederea numirii / nesemnarea contractului individual 
de muncă, atrage decăderea din dreptul de a fi numiţi / angajaţi, în funcţiile publice /posturile, 
pentru care au candidat.

În acest caz, este notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale 
concursului, cu condiţia ca acesta sa fi obţinut punctajul final minim necesar promovării 
concursului.

Art. 22. (1) Pentru instruirea si pregătirea personalului, Poliţia locală a comunei Mihail 
Kogălniceanu asigură participarea persoanele nou angajate la cursuri de formare iniţială în 



instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin grija şefului 
de birou/primarului.

(2) Programele de formare iniţială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la 
zi cu durata de 3 luni.

(3) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede 
obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.

(4) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform 
planului de învăţământ.

 (5) În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire 
eliberat în condiţiile legii de către instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea 
competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de 
absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor si au regimul 
prevăzut de lege pentru documentele de studii.

(6) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul instituţiei.
Art. 23. (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun 

jurământul de credinţă în faţa Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, în prezenţa 
superiorilor ierarhici şi a unor colegi.

(2) Jurământul are următorul conţinut: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să 
îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de 
conduită profesională şi civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." 
Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) se consemnează în scris şi 
atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţie.

(4) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală şi 
de către Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, în două exemplare. Unul se păstrează la 
dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art. 24. (1) Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială prevăzute 
mai sus încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

(2) Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi, 
referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care salariatul se 
obligă să desfăşoare activităţi în cadrul poliţiei locale.

(3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui salariat din 
poliţia locală.

Art. 25. Dacă funcţionarului public/personalul angajat pe bază de contract, din poliţia 
locală numit în funcţia publică / post, îi încetează raportul de serviciu / muncă, din motive 
imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta 
este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu 
perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului de 5 ani de la data promovării 
examenului..

Art. 26. (1) Personalul poliţiei locale are dreptul la uniformă de serviciu şi echipament 
de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit şi 
se finanţează din bugetul poliţiei locale.

(2) Uniforma Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu, articolele componente şi 
durata maximă de uzură, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1332/2010.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor 
distinctive de ierarhizare ale personalului Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu este 
prevăzută în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1332/2010.

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării serviciului.



Art. 27. Personalul Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu îşi desfăşoară 
activitatea profesională, pentru asigurarea ordinii şi linistii publice, pazei şi protecţiei 
obiectivelor de interes public, local şi privat de pe raza teritorială a comunei Mihail 
Kogălniceanu, acţionează în sprijinul instituţiilor statului, ale autorităţilor publice locale ale 
comunei Mihail Kogălniceanu, cetăţenilor comunei Mihail Kogălniceanu şi execută orice alte 
activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 28. (1) Personalul poliţiei locale este obligat să respecte drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, 
prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici 
privind activitatea sa profesională.

(2) Personalul poliţiei locale răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi 
execută atribuţiile de serviciu.

Art. 29. Personalul de conducere din cadrul poliţiei locale/primarul răspunde pentru 
legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost 
înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora.

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIIILE PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE

Art. 30. (1) Şeful compartimentului de ordine şi linişte publică şi paza bunurilor 
îsi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are 
următoarele atribuţii generale:

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor 

legale;
d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
e) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
f) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din copetenţă;
g) analizează şi prezintă trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de 

performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică; face publice pe pagina web oficială 
a comunei Mihail Kogălniceanu rapoarte lunare privind activitatea poliţiei locale;

h) asigură informarea operativă a Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, 
precum şi a Poliţiei comunei Mihail Kogălniceanu despre evenimentele deosebite ce au avut 
loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

i) reprezintă Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu în relaţiile cu alte instituţii 
ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu 
organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea 
atribuţiilor stabilite de lege;

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având 
dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
l) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
m) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a 

reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi 

de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;



p) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt 
îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul poliţiei locale;

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii 
de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi 
ordine;

r) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi 
de intervenţie pe linie de situaţii de urgenţă cu întreg personalul şi îndeplineşte orice alte 
atribuţii stabilite prin lege.

Art. 31. Şeful compartimentului de ordine şi linişte publică şi paza bunurilor, se 
subordonează primarului/viceprimarului şi are următoarele atribuţii specifice :

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine 
privind asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;

b) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea 
de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi ţine evidenţa 
rezultatelor obţinute;

c) asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiţiile de păstrare şi întreţinere a 
acestuia şi instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

d) sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie a 
judeţului Ialomiţa, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a 
armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;

e) asigură întocmirea zilnică a raportului sinteză cu principalele evenimente şi o 
prezintă primarului/viceprimarului;

f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a 
prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, 
regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul 
stradal şi a normelor de protecţie a muncii;

g) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine 
evidenţa acestora;

h) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu 
tematica stabilită;

i) stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi 
folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor 
securităţi când nu se afla asupra personalului;

j) informează de îndată conducerea autorităţii locale despre toate evenimentele 
deosebite înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi ţine evidenţa 
acestora;

k) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
l) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător 

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, 
propunând recompense sau sancţiuni corespunzătoare;

m) respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind 
situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din 
subordine să o facă;

n) organizează serviciul poliţiştilor locali desemnaţi pentru supravegherea activităţilor 
corespunzătoare prestării muncii în folosul comunităţii efectuată de asistaţii social şi/sau de 
persoanele condamnate de instanţe de judecată să execute astfel de activităţi;

m) îndeplineşte diverse activităţi administrative, ia măsuri pentru aplicarea 
prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituţiei pe linie socială şi antidrog..



Art. 32. Şeful compartimentului de linişte şi ordine publică şi paza bunurilor, 
efectuează activităţi de organizare, coordonare şi control a poliţiştilor locali şi agenţilor de 
pază după cum urmează:

- repartizează zilnic poliţiştii şi agenţii de pază în patrule şi posturi, pe sectoare şi 
zone;

- asigură instruirea şi confirmă prezenţa poliţiştilor şi agenţilor de pază la intrarea în 
schimb;

- verifică şi analizează procesele verbale încheiate de agenţi în teren, făcând menţiuni 
în registrul special, prelucrează cu agenţii greşelile depistate, centralizează procesele verbale 
de constatare a contravenţiilor aplicate zilnic de agenţi şi le transmite persoanei responsabile 
cu evidenţa acestora;

- întocmeşte planificarea serviciilor poliţiştilor până la data de 25 a fiecărei luni;
- întocmeşte pontajul serviciilor poliţiştilor până la data de 02 a lunii următoare celei 

pontate; 
- verifică ţinuta şi accesoriile (dotările) poliţiştilor şi agenţilor de pază la intrarea în 

schimb, sau şi la ieşire, după caz;
- întocmeşte situaţii preliminare privind activităţile poliţiştilor locali de câte ori este 

solicitat acest lucru din partea şefilor ierarhic superiori;
- la intrarea în schimb solicită foile de parcurs de la responsabilul cu acestea, iar la 

ieşirea din schimb completează foile de parcurs pentru autoturismul cu care s-a deplasat în 
timpul serviciului;

- urmăreşte starea tehnică, foile de parcurs şi exploatarea autovehiculelor de serviciu;
- întocmeşte planuri de acţiune şi le prezintă spre aprobare şefilor ierarhici;
- întocmeşte şi urmăreşte planificarea concediilor poliţiştilor;
- exercită controlul activităţii poliţiştilor şi agenţilor de pază din teren;
- informează în cel mai scurt timp şefii ierarhic superiori despre orice eveniment 

petrecut în timpul serviciului sau despre care au cunoştinţă că s-a petrecut anterior, în vederea 
luării măsurilor care se impun;

- îndeplineşte diverse activităţi administrative, date de şefii ierarhici;
-după caz, propune soluţii sau răspunde în scris la sesizări, reclamaţii depuse la sediul 

instituţiei;
- în lipsa şefului de serviciu îndeplineşte atribuţiile acestuia pe linia semnării de 

documente, control agenţi şi în relaţia cu persoanele din conducerea unităţii;
- studiază rapoartele poliţiştilor şi agenţilor de pază la ieşirea din serviciu, analizează 

activitatea acestora, ia măsuri pentru rezolvarea problemelor nesoluţionate sau propune 
rezolvarea acestora, după caz;

- organizează şi supraveghează activităţile corespunzătoare prestării muncii în folosul 
comunităţii efectuată de asistaţii social şi/sau de persoanele condamnate de instanţe de 
judecată să execute astfel de activităţi;

- respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind 
situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii din 
subordine să o facă.

Art. 33. Compartimentul de ordine şi linişte publică şi paza bunurilor. Personalul 
poliţiei locale cu atribuţii de linişte publică şi paza bunurilor are următoarele atribuţii 
specifice:

a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin Planul de ordine şi siguranţă publică 
al comunei Mihail Kogălniceanu pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 
comerţului stradal neautorizat, cât şi pentru menţinerea ordinii şi linistii publice sau curăţeniei 
localităţii;



b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
Urgentă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în 
funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei 
teritoriale;

c) acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau 

măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 
organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe 
bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

f) conduce la sediul poliţiei locale competente persoanele suspecte a căror identitate nu 
a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

g) execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele 
judecătoreşti;

h) se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor 
ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

i) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 
unităţilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

j) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile potrivit legii;
k) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. 

Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va 
fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau 
vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

l) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii stradale;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 34. (1) Personalul contractual al poliţiei locale care execută activităţi de pază 

are următoarele atribuţii specifice:
a) să verifice, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea 

încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia, în caz de 
nevoie, măsurile care se impun;

b) să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în 
planurile de pază;

c) să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza 
documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de 
acces;

d) să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 
consemnul postului;

e) să verifice obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar 
putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au 
produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea 
consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele competente;

f) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului 
structurilor poliţiei competente, potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza 
bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de 
poliţie competentă, întocmind totodată proces verbal cu cele constatate;

g) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor 
legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De 
îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs 



moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, 
potrivit legii.

(2) Obiectivele de interes local la care se execută serviciul de pază sunt:
a) Primăria comunei Mihail Kogălniceanu;
b) Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu;
c) Şcoala de arte şi meserii Mihail Kogălniceanu;
d) Căminul cultural Mihail Kogălniceanu;
e) Grădiniţa Mihail Kogălniceanu;
f) Biblioteca comunală Mihail Kogălniceanu.
(3) Lista obiectivelor la care se execută serviciul de pază poate fi extinsă prin decizia 

autorităţilor publice locale.

CAPITOLUL V
ASIGURAREA LOGISTICĂ, MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ

Art. 35 (1) Poliţia locală a comunei Mihail Kogălniceanu îşi desfăşoară activitatea în 
imobilul Primăriei din str. Şcolii nr. 12.

(2) Poliţia locală a a comunei Mihail Kogălniceanu are în dotare obiectele de inventar, 
respectiv materiale consumabile.

Art. 36. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei locale a comunei 
Mihail Kogălniceanu se asigura din bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 37. (1) Personalul Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu îşi îndeplineşte 
atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului comunei Mihail 
Kogălniceanu sau a persoanei la care s-au delegat prerogativele prin dispoziţia primarului.

Art. 38. Personalul poliţiei locale poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii 
sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii.

Art. 39. (1) Personalul poliţiei locale beneficiază de salarizarea funcţionarilor publici 
sau a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.

(2) Prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale 
celorlalte acte normative în vigoare referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod 
corespunzător funcţionarilor publici din poliţia locală, în măsura în care prin legea de 
organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.

Art. 40. (1) Personalul Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu beneficiază de 
asistenţă juridică din partea instituţiei, cu suportarea de către unitate a sumelor necesare 
asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, 
potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta 
destinaţie, conform prevederilor legale.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt acordate pentru poliţiştii împotriva cărora sunt 
efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru 
fapte savârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în vederea acoperirii 
cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

(3) În cadrul instituţiei se constituie, prin dispoziţie a primarului, o comisie formată 
din viceprimar, în calitate de preşedinte, şeful nemijlocit al salariatului şi câte un lucrător din
cadrul compartimentului de resurse umane, în calitate de membri, precum şi un secretar
desemnat din cadrul unităţii, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fişei postului, a 
dispoziţiilor legale, a cererii şi a actelor doveditoare privind demersurile legale împotriva 



salariatului, precum şi a datelor deţinute cu privire la împrejurările comiterii faptei, dacă la 
data săvârşirii faptei salariatul se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Pentru lămurirea 
cauzei, comisia poate audia şi salariatul respectiv.

(4) Personalul poliţiei locale îndreptăţit să beneficieze de asistenţă juridică solicită, 
prin cerere scrisă, primarului comunei asigurarea acestor sume.

(5) În situaţia în care salariatul este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul 
dintre membrii familiei sau de reprezentantul său legal.

(6) Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul unităţii şi este însoţită de 
documentele care fac dovada că împotriva salariatului sunt efectuate acte premergătoare sau 
că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu.

(7) La momentul solicitării, salariatul completează un angajament, prin care se obligă 
să restituie sumele suportate de instituţie pentru asigurarea asistenţei juridice, în cazul în care 
printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă s-a stabilit vinovăţia sa ori că fapta nu a fost 
săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în termen de 3 luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti.

 (8) În cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de unitate 
de la salariat, potrivit dreptului comun.

Art.41 (1) Personalul Poliţiei locale are dreptul, conform legii, la recompensarea 
activităţii, care se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale 
şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, 
a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.
(3) Recompensarea personalului poliţiei locale trebuie să se bazeze pe principii care 

vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.
Art. 42. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în 

acest sens se au în vedere următoarele elemente:
a) comportamentul poliţistului local;
b) prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a 

atribuţiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti 

locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii 

poliţistului local.
Art. 43. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte 

recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină 
încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce 
urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În 
situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de 
către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a 
atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

c) titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj 
deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor 
misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi 
diplomele de merit – se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor 
cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări 
şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;



e) recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin 
obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 44. (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viată, de sănătate şi de bunuri, 
pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
 (2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de 
bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia 
producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

Art. 45. Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
Art. 46. (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la 

art. 45 lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în 

ţară;
b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau din străinătate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau din străinătate;
d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea 

tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 45 lit. b)-d), 

poliţistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat, şi despăgubiri în sumă de până la:
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 45 lit. e) 

constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, şi se plăteşte 
familiei poliţistului local decedat.

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 45 lit. f) nu 
poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în 
caz de distrugere.

Art. 47. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme 
de sprijin cu destinaţie specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 46 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în 
parte.

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 46 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul 
prevăzut la art. 45 lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existentei unei 
asigurări în sistemul privat.

Art. 48. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului 
Regulament, autoritatea administraţiei publice locale va iniţia demersuri pentru recuperarea 
sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art. 49. (1) Organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a comunei Mihail Kogălniceanu 
se face prin adoptarea unui sistem de control managerial intern, integrat în sistemul de 
management al fiecărei componente structurale a instituţiei, în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 si 1389/2006.



(2) Compartimentul de ordine şi linişte publică şi paza bunurilor din cadrul  Poliţiei
locale a comunei Mihail Kogălniceanu, prin secretarul comunei,  întocmeşte, pentru fiecare 
post existent şi pentru fiecare activitate desfăşurată, procedurile operaţionale şi fişa postului.

(3) Atribuţiile, sarcinile, competentele, responsabilităţile şi drepturile prevăzute în 
Regulament nu sunt limitate, ele urmând a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, în mod 
expres sau implicit, din legi, ordonanţe, hotărâri şi alte acte normative.

Art. 50. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu nr. .......... din ....../........ 2011 şi intră în vigoare de la data 
de .................... .

Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnează
                                                                                                        Secretar    

                     Vişan Tudoriţa



ANEXA nr. 2
la HCL......./………2011.

POLIŢIA LOCALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

TOTAL POSTURI BUGETATE - 3

FUNCŢII PUBLICE - 3
Din care :
POLIŢIST LOCAL - 3
FUNCŢII ÎN REGIM CONTRACTUAL - 0

TOTAL FUNCŢII DE CONDUCERE - 0

TOTAL FUNCŢII DE EXECUŢIE - 3
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE - 3
Din care :
POLIŢIST LOCAL III ASISTENT - 1
POLIŢIST LOCAL III DEBUTANT - 2
FUNCŢII DE EXECUŢIE CONTRACTUALE  -0

 Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar,





ANEXA 3
la HCL nr........./...........2011

Tabel de transformare în temeiul prevederilor art. 107 lit. b) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia publică generală 
deţinută

Identificarea funcţiei publice propusă în 
structura organizatorică a autorităţii publice 

(nr.poziţie în statul de funcţii)

Funcţia publică specifică 
propusă conform Legii 

nr.155/2010 (denumire, clasă, 
grad profesional, treaptă de 

salarizare)
1. Gheorghe Valentin Referent III Asistent Poziţia 11 Poliţist local III, Asistent, clasa 

de salarizare 20
2. Ghiţă Tatiana Referent III, debutant Poziţia 12 Poliţist local III, debutant, 

clasa de salarizare 15
3 Milea Constantin Referent III, debutant Poziţia 13 Poliţist local III, debutant, 

clasa de salarizare 8

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                        SECRETAR,



ANEXA II
la HCL nr........./...........2011

STAT DE FUNCŢII
COMPARTIMENTUL POLIŢIE LOCALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU

Nr. 
crt.

Structura/nume şi 
prenume

Funcţia publică

C
la

sa

G
ra

d 
pr

of
es

io
na

l

C
la

sa
 d

e 
sa

la
riz

ar
e

G
ra

da
ţia

 d
e 

ve
ch

im
e

N
iv

el
ul

 st
ud

iil
or Funcţia contractuală

Tr
ea

pt
a 

/ g
ra

d

G
ra

da
ţia

 d
e 

ve
ch

im
e

C
la

sa
 d

e 
sa

la
riz

ar
e

N
iv

el
ul

 st
ud

iil
or

de conducere de executie de conducere de executie

Compartimentul ordine şi linişte publică şi paza a bunurilor
1. Gheorghe Valentin Poliţist local III Asistent 20 3 M
2. Ghiţă Tatiana Poliţist local III Debutant 15 3 M
3. Milea Constantin Poliţist local III Debutant 8 0 M

Nr. total funcţii 
publice din care:

3

Nr. total funcţii 
publice de conducere

0

Nr. total funcţii 
publice de execuţie

3

Nr. total personal 
contractual

0

Nr. total funcţii 3

                          
                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                        SECRETAR,



ANEXA I
la HCL nr........./...........2011

ORGANIGRAMA
COMPARTIMENTULUI POLIŢIE LOCALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU

                                          CONSILIUL LOCAL PRIMAR

POLIŢIE LOCALA

COMPARTIMENT ORDINE ŞI LINIŞTE 
PUBLICĂ ŞI PAZĂ A BUNURILOR

3 POSTURI

FUNCŢII PUBLICE 3
PERSONAL CONTRACTUAL 0

TOTAL FUNCŢII 3

             
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 



SECRETAR



         România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2011

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2011, la 
venituri în sumă de 836.129 lei şi la cheltuieli în sumă de 438.085 lei cu un excedent de 
398.044 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii la data de 31 martie 2011, la venituri în sumă de 27.658 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 20.980 lei cu un excedent de 6.678 lei, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
                                                   Secretar

  Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ______________ 



         România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 5584/13.11.2009  

           Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- extrasul de carte funciară nr. 20238.
 Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate.
          In temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

         Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr. 5584/13.11.2009 incheiat intre Consiliul Local Mihail Kogălniceanu şi Stoica Ionel 
pentru modificarea suprafeţei de la 1,37 ha la 9997 mp conform cărţii funciare nr. 20238.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman neschimbate.
Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul registrul agricol va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.
   

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
                                                                  Secretar

    Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 7/31.01.2011 privind 

aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii;

- adresa Instituţiei Prefectului nr. 4061/2011.
 Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate.
          In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 

HOTĂRÂRE

            Art. 1. Se modifică anexa la HCL nr. 7/31.01.2011 privind aprobarea Programului 
anual de achiziţii publice pe anul 2011, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 

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

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
                                                                  Secretar

    Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



Primăria Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa 
                                                                                                                                                               Aprobat,
                                                                                                                                                                  Primar
                                                                                                                                                            Dinu Alexandru 
                           Avizat,
                         Contabil 
                       Niţu Elena 

                                                                                                                              

Obiectul contractului  CPV Valoarea 
estimată 
fără TVA

Procedura
 aplicata

Data 
estimată

pt inceperea 
procedurii

( luna)

Data estimată
pt finalizarea 

procedurii
( luna)

Persoana 
responsabilă  cu 
aplicarea 
procedurii

(EURO) ( LEI) 

Contracte de lucrari 
1.Extindere reţea 
electrică şi iluminat 
public în satul M. 
Kogălniceanu – zona 
Agromec

45231400-9 49.000 210.000 Cerere de ofertă 08 09 Voinea Vasilică

2.Reabilitare clădiri cu 
destinaţie socială şi 
sediu poliţie locală

45453000-7 140.000 600.000 Cerere de ofertă 03 04 Voinea Vasilică

3. Amenajare parc 45212130-6 104.895 450.000 Cerere de ofertă 05 06 Voinea Vasilică
4. Pietruire străzi în 
zona AGROMEC

45233160-8 81.585 350.000 Cerere de ofertă 07 08 Voinea Vasilică



5. Rigole stradale şi 
podeţr 

45233140-2 51.282 220.000 Cerere de ofertă 07 08 Voinea Vasilică

6. Extindere cimitir în 
localitatea Mihail 
Kogălniceanu

45215400-1 10.000 43.000 Încredinţare directă 08 09 Voinea Vasilică

7. Reabilitare iluminat 
public în comuna 
Mihail Kogălniceanu

45232200-4 50.000 214.500 Cerere de ofertă 03 04 Voinea Vasilică

8.Amenajare lac 45222000-9 100.000 430.000 Cerere de ofertă 09 10 Voinea Vasilică

9.Asfaltare străzi 
Mihail Kogălniceanu

45233120-6 804.196 3.450.00
0

Cerere de ofertă 05 06 Voinea Vasilică

Contracte de servicii
1.Servicii de întocmire 

cărţi funciare
75120000-3 40.000 171.600 Cerere de ofertă 02 03 Voinea Vasilică

Produse
Ciment 44111200-3 2.331 10.000 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Filer 44831200-6 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Cherestea 44192000-2 1500 6.453 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Lemn de foc 03413000-8 6000 25.740 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Nisip 14211000-3 900 3.861 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Amestec de nisip şi 
pietriş

14212000-0 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Adezivi 24911200-5 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
.Lacuri 44820000-4 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Chituri 44831300-7 250 1.073 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Pensulă pentru vopsit 39224210-3 40 170 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Trafalet 44812400-9 20 86 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Coloranţi 24200000-6 50 215 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Ipsos 44190000-8 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Tablă 44212381-3 3000 12.870 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



Fier beton 44330000-2 2500 10.725 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Sârma 44333000-3 200 858
Cumpărare directă Voinea Vasilică

Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Plasă metalică 44313000-7 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Panou gard metalic 28822000-0 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Cablu electric 28419000-2 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Întrerupatoare 31681000-3 45 193 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Prize şi fise 31224100-3 60 257 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Dispozitive de fixare 
pentru cablu

31681000-3 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Şuruburi 44531510-9 150 644 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Piuliţe 44531600-7 70 300 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Becuri 31531000-7 400 1.716 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Tub neon 31519000-7 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Aparat aer condiţionat 42512200-0
2500 10.725 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Sfoară 39541140-9 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Glet 44111000-1 1500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Gresie 44912200-8 3500 15.015 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Adezivi pentru gresie şi 
faianţă

24911200-5 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Ţeavă rectangulară 44163100-1 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Bandă izolier 31681000-3 30 129 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Faianţă 44912200-8 2500 10.725 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Lambriu 44191300-8 1500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



Parchet 44112240-2 1500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Articole şi instalaţii 

sanitare
44410000-7 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Tâmplarie lemn 02190000-2 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Balamale 44523100-3 50 215 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Accesorii pentru uşi şi 
ferestre ( broaşte, yale 

etc.)

44521110-2 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Lacăte cu chei 44500000-5 60 257 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Var lavabil 44192000-2 2500 10.725 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Arbuşti şi plante 
ornamentale

03450000-9 3000 12.870 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Pubele gunoi 34928480-6 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Saci şi pungi din plastic 19640000-4
200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Articole de toaletă 33711640-5 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Articole şi echipamente 
sportive

37450000-7 1500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Motorină 09134210-2 4000 17.160 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Benzinş 09132100-4 5000 21.450 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Ulei motor 09211100-2 150 644 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Grăsimi lubrefiante 09221100-5 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



Piese de schimb 
autoturism şi drujbă

34300000-0 1500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Anvelope  şi pneuri 
autoturism

34330000-9 800 3.432 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Rovinieta pentru 
autoturism

22900000-9 582 2500 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Lanţ drujbă 44541000-4 150 644 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Echipament de protecţia 
muncii

18143000-3 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Instrumente muzicale şi 
piese pentru acestea

37300000-1 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Echipament  protecţie 
situaţii de urgenţă

35810000-5 600 2.570
Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Accesorii şi echipament 
de intervenţie situaţii de 

urgenţă

35110000-8 1000
4.290 Cumpărare directă

01 12
Voinea Vasilică

Stingătoare portabile 35111320-4 186 800 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Materiale de stingere a 
incendiilor

35111200-7 256 1.100 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Jocuri şi jucării pentru 
parc de agrement

37500000-3 2500 10.725 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Robineţi  şi vane 42131400-0 400 1.700 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Diverse produse din 
cauciuc

19510000-4 233 1.000 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



Uşi şi ferestre termopan 19520000-7 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Lucrări de montare 
tâmplarie termopan

45421100-5 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Scule şi unelte de mână 44512000-2 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Truse de scule 44512940-3 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Mânere şi părţi de 
unelete

44514000-6 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Produse de curăţenie Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Produse pentru curăţenie 

( detergenţi, soluţii 
curăţat şi lustruit 

mobilier etc. )

39831240-0 300 1290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Perdele şi  draperii de 
interior

39515100-6
200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Şine pentru perdele 44115811-7 50 215 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Ghivece flori 25200000-3
200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Mături , perii şi  alte 
articole de menaj

39224300-1 60 257 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Bidinele şi pensule 39224210-3 60 257 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Vopsea şi lacuri 44810000-1 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Articole de protocol
Pahare şi căni 39221120-4 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

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


Veselă din plastic de 
unică folosinţă

39222110-8 60 258 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Ceşti cafea şi farfurii 39221122-8 60 258 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Cuţite de bucătărie 39241110-7 50 215 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Farfurii 39221210-2 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Ape minerale şi 
carbogazoase

15981000-8 250 1.073 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Diferite produse 
alimentare

15800000-6 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Birotică şi papetărie
Cumpărare calculatoare 

personale
30213000-5 932 4.000 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Compact disc-uri 30234300-1 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Dischete 30237320-8 20 86 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Imprimante 30232100-5 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Diverse accesorii pentru 
computer

30200000-1 600 2.574 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Toner pentru 
imprimante şi xerox

30125110-5 800 3.400 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Hârtie xerox 30197642-8 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



Hârtie scris, desenat 30197620-8 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

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

30192000-1 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Dosare carton şi plastic 
cu şină

22852000-7 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Folii protectoare 39263000-3 60 258 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Bibliorafturi , mape de 
corespondenţă

30199500-5 100 430 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Mici articole de birou 
( cleme , agrafe, capse 

etc.)

30197000-6 60 258 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Memory stick-uri 30233180-6 200 860 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Maşini de calculat şi 
contabilizat

30141200-1 200 860 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Telefoane mobile 32550000-3 200 8.600 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii atribuite prin cumpărare directă
Servicii de telefonie şi 

transmisiune date
64210000-1 5000 21.250 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii transmisiune 
programe radio şi 

televiziune prin cablu

64228000-0 583 2.500 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii poştale şi de 
curierat

64110000-0 100 429 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de distribuţie a 65310000-9 10.000 42.900 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică



energiei electrice

Servicii de reparare şi 
întreţinere a 

autovehiculelor

50110000-9 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii reparaţii şi 
întreţinere instalaţii 

electrice

65320000-2 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii inspecţie şi 
testare tehnică centrale 

electrice

71630000-3 2000 8.580 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de analiză 
chimică a apei potabile

71900000-7 1000
4.290 Cumpărare directă

01 12
Voinea Vasilică

Servicii hoteliere 55110000-4 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Servicii de transport 

rutier de pasageri
60112000-6 200 858 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de transport 
aerian ocazional

60420000-8 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii informatice 72500000-0 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Servicii de internet 72400000-4 5000 21.450 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Servicii de reţele 
informatice locale

72710000-0 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de programare 
şi de consultanta 

software

72200000-7
1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Pachete software 
pentru crearea de 

documente

48310000-4 - 600 2.574 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Pachete software 
pentru baza de date şi 

operare

48600000-4 1.500 6.435 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

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


Diverse servicii de 
formare şi 

perfecţionare 
profesională

80500000-9 1.000
.

4.290
Cumpărare directă

01 12
Voinea Vasilică

Servicii privind 
deşeurile menajere şi 

de altă natură

90500000-2 2.330 10.000 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de întreţinere 
şi de reparare a 

robinetelor, vanelor , 
pompelor.

50510000-3 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de asigurare 
personal situaţii de 

urgenţă

66510000-8 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de arhivă 92512000-3 300 1.287 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică
Servicii de organizare 
a activităţilor sportive

92622000-7 500 2.145 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii artistice 92312000-1 600 2.574 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

Servicii de medicina 
muncii

85147000-1 1000 4.290 Cumpărare directă 01 12 Voinea Vasilică

6.Proiect tehnic rigole 
stradale

71322000-1 2000 8.580 Cumpărare directă 02 03 Voinea Vasilică

Curs BNR euro/leu din data de 27.12.2010 : 1EURO = 4,29 LEI

Întocmit,
Crăiţă Eduard-Cristian

         Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează
                                                                                                               Secretar

                                                Vişan Tudoriţa
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