
Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU 

din data de 10 februarie 2011

Incheiata astazi 10.02.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia 
nr. 31/03.02.2011.                        

La sedinta au fost prezenti 12 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. A lipsit motivat dl consilier Dragu Adrian.

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

loc la data de 31.01.2011 si s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local din data de 
10.02.2011. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, 
fiind ales presedinte de sedinta dl Florea Neculai in urma propunerii dlui Natu 
Gheorghe. 

2. Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011. Proiectul de hotarare a 
fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, in varianta propusa de initiator – dl 
primar.

     
    

     Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 
          Florea Neculai                                                                      Secretar

                                                                                                         Visan Tudorita



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M. KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 10.02.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei M. 
Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia 
nr. 31/03.02.2011.                        

La sedinta sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. Lipseste motivat dl consilier Dragu Adrian.

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

incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data de 31.01.2011 si intreaba daca 
sunt obiectii sau discutii asupra acestuia.

S-a supus la vot si s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
Se prezinta ordinea de zi :

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 
din data de 10.02.2011. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.

   Se supune la vot si se aproba cu un numar de 12 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

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

DISCUTII:
Se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local din data de 10.02.2011.
Dl. consilier Natu Gheorghe propune pe dl. consilier Florea Neculai. Se supune la 

vot propunerea si se aproba cu 11 voturi pentru.
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un 

numar de 11 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta si se adopta 
Hotararea nr. 8.

PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

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



DISCUTII:

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 
2011.

La dezbaterea proiectului de buget sunt prezenti dl. director al Scolii de Arte si 
Meserii Mihail Kogalniceanu Petre Teodor si dl. Roman  George – Cristian in calitate de 
presedinte de sedinta al consiliului de administratie al scolii. 

Dl. primar – propun modificarea proiectului de hotarare prin includerea unui nou 
articol privind aprobarea listei obiectivelor de investiii pe anul 2011 intrucat am omis si 
aceasta se aproba odata cu bugetul local.

Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru.
Dl primar – conform H.G. nivelul maxim al cheltuielilor de personal este de 1226 

mii lei. Pentru invatamant au fost repartizati 1004 mii lei, iar diferenta de 222 mii lei nu 
acopera cheltuielile cu personalul primariei. Am discutat la D.G.F.P. si am incercat sa 
gasim o solutie.

Din bugetul local daca scadem cheltuielile de personal pentru invatamant, 
primarie, asistenta sociala, fondul de rezerva bugetara raman putini bani, vom face ceea 
ce putem sa ne incadram in aceasta suma.

Dl director – Conform Legii nr. 1/2011 care a intrat in vigoare in data de 
09.02.2011 astazi a fost constituit consiliul de administratie al scolii iar dl Roman 
Cristian a fost ales presedinte de sedinta pe o perioada de 1 an. La data de 31.12.2010 
cheltuielile cu finantare complementara de la bugetul local au fost in suma de 147.000 lei. 
In proiectul de buget din acest an a fost repartizata suma de 113.000 lei , suma care este 
mica in comparatie cu bugetul pe care l-am facut noi. Pentru a functiona in conditii legale 
trebuie sa asiguram urmatoarele servicii : autorizarea centralelor, asigurarea microbuzului 
de transport elevi, inspectia tehnica a microbuzului, contractul cu cabinetul de medicina a 
muncii, cu cel de psihologie, serviciul de vidanjare, contractul de munca al soferului de 
pe microbuz. Toate acestea se ridica la suma de 128.000 lei. Initial a fost 131.000 lei, am 
mai redus de unde s-a putut dar mai putin de 128.000 lei nu avem cum sa reducem.

Dl. Roman – dupa o reanalizare si rediscutare am redus la suma de 128.000 lei, nu 
putem sa stopam un serviciu pentru ca am stopa functionarea scolii in conditii legale.

Dl primar – vor mai fi rectificari de buget, vom vedea ce bani se vor ma strange, 
in 2010 ati vazut am facut ceea ce ati avut in plan, pe parcurs vom vedea, nu cred ca nu 
am dat bani scolii.

Dl director – in ceea ce priveste hotararea judecatoreasca pentru plata cheltuielilor 
de transport pe anul 2009 trebuie gasita o solutie.

Dl primar – am cerut punctul de vedere al DGFP Ialomita daca se aplica si in 
acest caz Hotararea de Guvern prin care se precizeaza ca plata cheltuielilor salariale 
stabilite prin hotarari judecatoresti se face din anul 2012. Daca trebuie sa platim din acest 
an plata se va face din aceasta suma de 113.000 lei. Primaria face deschideri iar voi stiti 
cum si pentru ce ii cheltuiti.

Dl Natu – la cap. Bunuri si servicii cat este suma necesara pentru invatamant ? – 
50.000 lei

Anul trecut s-a cheltuit 54.000 lei, ar trebui sa se prezinte o detaliere pentru cei 
54.000 lei sa vedem pentru ce s-a cheltuit si daca s-ar mai putea reduce.



Dl director – de la incalzit si forta motrica am putea sa luam 10.000 lei si sa-i 
repartizam pentru decont.

Dl. Florea Ion – la cultura sunt 170.000 lei pentru dezvoltare
Dl. primar – 70.000 lei sunt pentru stadion si 100.000 lei pentru parc.
Dl Florea Ion – la salubritatesunt 165.000 lei ?
Dl primar – 21.000 lei este contributia pe care trebuie sa o platim catre ADI 

ECOO Tandarei, 110.000 trasferul catre ADI Lunca Dunarii.
Dl Florea Ion – pentru ce 55.000 lei pentru bunuri si servicii ?
Dl primar – in aceasta suma este si cea de 21.000 lei catre ADI ECOO Tandarei, 

restul alte cheltuieli, daca ii von strange ii vom avea.  
 Intrucat nu mai sunt alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba 

cu un numar de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti la sedinta si se 
adopta Hotararea nr. 9.

Alte discutii :

Dl. primar prezinta raportul privind starea sociala si de mediu a comunei pe anul 
2010.

Dl. primar prezinta un numar de 5 cereri depuse de proprietarii imobilelor – case 
de locuit care doresc sa cumpere suprafata de teren pe care o detin in concesiune si pe 
care au construit casele.

Dl. primar – aceste persoane au concesionat terenul intre anii 1993 – 1999 pe care 
au construit casele si doresc sa cumpere terenul intrucat se descurca mai greu cu plata 
redeventei. Daca sunteti in principiu de acord cu vanzarea acestor terenuri pentru a se 
putea demara procedura privind intocmirea rapoartelor de evaluare.

Dnii consilieri sunt de acord in unanimitate .  

   
Pentru care am incheiat procesul-verbal.

    Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 
       Florea Neculai                                                                       Secretar
                                                                                                 Visan Tudorita
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