
Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita

MINUTA SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU 

din data de 28 februarie 2011

Incheiata astazi 28.02.2011 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul 
comunei, prin dispozitia nr. 46/24.02.2011.                        

La sedinta au fost prezenti 11 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul 
Maxim. Au lipsit dl consilier Florea Ion si dl consilier Papataie Florin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar si dna secretar. Participa in 
calitate de invitati seful postului de Politie Mihail Kogalniceanu dl Sisu Vasile si dl 
Ivanciu Siminica din cadrul Politiei Tandarei.

S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut 
loc la data de 10.02.2011 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.

In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale a comunei Mihail 
Kogalniceanu. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi 
pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de ordine publica la 
nivelul comunei Mihail Kogalniceanu. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un 
cvorum de 11 voturi pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

3. Proiect de hotarare privind concesionarea suprafetei de 1.000 mp teren intravilan 
apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu pentru constructie 
locuinta. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in 
varianta propusa de initiator – dl primar.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes 
local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 
un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta propusa de initiator – dl primar.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor potentiale venituri provenite din 
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea venitului net 
lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii ajutorului 
social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, acualizat 
precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 
familiei. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in 
forma modificata.



6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Mihail 
Kogalniceanu in Consiliul de Administratie al Grupului Scolar Mihail 
Kogalniceanu. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 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 28.02.2011 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 46/24.02.2011.                        

La sedinta sunt fost prezenti 11 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc 
Fedul Maxim. Lipsesc dl consilier Florea Ion si dl consilier Papataie Florin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar si dna secretar. Participa in 
calitate de invitati seful postului de Politie Mihail Kogalniceanu dl Sisu Vasile si dl 
Ivanciu Siminica din cadrul Politiei Tandarei.

Secretarul comunei informeaza ca a pus la dispozitia consilierilor procesul-verbal 
incheiat in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data de 10.02.2011 si intreaba daca 
sunt obiectii sau discutii asupra acestuia.

S-a supus la vot si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
Se prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale a comunei Mihail 

Kogalniceanu. 
2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de ordine publica la 

nivelul comunei Mihail Kogalniceanu. 
3. Proiect de hotarare privind concesionarea suprafetei de 1.000 mp teren 

intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 
pentru constructie locuinta. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes 
local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor potentiale venituri provenite din 
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 
de stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea 
venitului net lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea 
acordarii ajutorului social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, acualizat precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind 
alocatia pentru sustinerea familiei. 

6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
Mihail Kogalniceanu in Consiliul de Administratie al Grupului Scolar Mihail 
Kogalniceanu. 

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 infiintarea Politiei Locale a comunei 

Mihail Kogalniceanu. 
Dl primar – am invitat pe seful postului de Politie Mihail Kogalniceanu dl Sisu 

Vasile si pe dl Ivanciu Siminica din cadrul Politiei Tandarei care raspunde de aceasta 
zona pentru a fi de fata la discutarea acestor doua proiecte de hotarare – infiintarea 
Politiei Locale si a comisiei locale de ordine publica. Politia Locala se infiinteaza in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 prin preluarea personalului din cadrul 
Politiei Comunitare. Sunt 3 angajati pentru ca atat permite legea 1 la 1.000 de locuitori.

Dl Ivanciu prezinta importanta infiintarii politiei locale si despre responsabilitatile 
ce revin politistilor locali. De asemenea prezinta necesitatea intaririi securitatii la scoala 
prin aplicarea la ferestrele unde sunt echipamente informatice de gratii metalice. Acest 
plus de siguranta ar fi necesar avand in vedere furturile care au avut loc in alte localitati.

Dl primar – scoala este supravegheata video in interior si exterior si in zona 
patruleaza in fiecare nopate cei care fac paza. Ar costa cam mult si nu ar nici estetic, mai 
este si varianta pe sensori.      

Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un 
numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se adopta 
Hotararea nr. 10.

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 constituirea Comisiei Locale de 
ordine publica la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu.

Se fac propuneri:
- dl Natu Gheorghe propune pe dl Nedelcu Ion – se aproba cu 11 voturi pentru 
- dl Craciun Stelica propune pe dl Voinea Vasilica – se aproba cu 11 voturi 

pentru
- dl Voinea Vasilica propune pe dl Dragu Adrian – se aproba cu 11 voturi 

pentru.
Intrucat nu mai sunt alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba 

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

PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI



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

DISCUTII:

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare privind concesionarea suprafetei de 
1.000 mp teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 
pentru constructie locuinta.

Intrucat nu mai sunt alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba 
cu un numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se 
adopta Hotararea nr. 12.

PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

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

DISCUTII:

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau 
lucrari de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de 
catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.

Intrucat nu mai sunt alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba 
cu un numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se 
adopta Hotararea nr. 13.

PUNCTUL V DIN ORDINEA DE ZI

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

DISCUTII:

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea unor potentiale venituri 
provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale luate in calcul la stabilirea 
venitului net lunar al familiei si dupa caz al persoanei singure, in vederea acordarii 



ajutorului social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, acualizat 
precum si beneficiarilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Consilierii propun excluderea art. 4 din proiect – fiecare sa declare pe propria 
raspundere cat primeste.

Intrucat nu mai sunt alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare modificat si 
se aproba cu un numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta 
si se adopta Hotararea nr. 14.

PUNCTUL VI DIN ORDINEA DE ZI

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

DISCUTII:

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local Mihail Kogalniceanu in Consiliul de Administratie al Grupului 
Scolar Mihail Kogalniceanu. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 11 voturi 
pentru din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se adopta Hotararea nr. 15.

   
Pentru care am incheiat procesul-verbal.

    Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 
       Florea Neculai                                                                       Secretar
                                                                                                 Visan Tudorita
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