
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

din data de 30 iunie 2011

Încheiată astăzi 30.06.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispoziţia nr. 355/24.06.2011.                        

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Au lipsit motivat dl consilier Buzea Ion, dl consilier Dragu Adrian şi dna 
consilier Enache Giorgica.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 31.05.2011 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Mihail 
Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

     
    

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează            
                                                                  Secretar

            Vişan Tudoriţa

Diaconescu Nicolae

Florea Mariana – Loredana

Voinea Vasilică

     



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 30.06.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 355/24.06.2011.                        

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc motivat dl consilier Buzea Ion, dl consilier Dragu Adrian şi dna consilier 
Enache Giorgica.

La şedinţa Consiliului Local participă dl. primar şi dna secretar.
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 31.05.2011 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
Întrucât dna Enache Giorgica lipseşte, în conformitate cu prevederile art. 47 din 

Legea nr. 215/2001 se aleg 3 consilieri în persoana dlor Diaconescu Nicolae, Florea 
Mariana – Loredana si Voinea Vasilică. 

Se prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna 

Mihail Kogălniceanu.
2. Prezentarea notei de constatare nr. 7749/17.05.2011 întocmită în urma controlului 

executat de Instituţia Prefectului – judeţul Ialomiţa.
3. Prezentarea cererilor adresate Consiliului Local. 

   Se supune la vot şi se aprobă cu un numar de 10 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:
Se prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în 

comuna Mihail Kogălniceanu .
Dl primar – 55% nu au încheiat contracte de salubrizare cu un operator autorizat.
Dl Diaconescu – nu se poate stabili taxa diferenţiată?
Dl primar – dacă s-ar încheia mai multe contracte atunci şi taxa ar scădea, dar aşa 

sunt puţine contracte încheiate şi pentru a funcţiona este stabilită o taxă mai mare.
Dna Florea – de ce taxa este stabilită după numărul de persoane şi nu după 

familie?   



Dl primar – este prevăzut în legile lor poluatorul şi astfel o persoană este asimilată 
ca fiind poluator. 

Dl Diaconescu – de ce este taxa stabilită diferenţiat pentru cei cu contracte şi cei 
care nu au încheiat contracte.

Dl primar- în felul acesta poate îi determinăm să încheie contract, dacă văd că 
trebuie să plătească mai mult.

Dl Florea Ion – să se stabilească taxa mai mare pentru a-i determina să încheie 
contracte.

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 35.

 
Alte discutii :

Dl. primar prezinta nota de constatare întocmită în urma controlului executat de 
Instituţia Prefectului.

Dl. primar prezinta cererile depuse de S.C. DANEOLICA SAV S.R.L. prin care 
solicită aprobarea încheierii unei convenţii referitoare la modul de desfăşurare al 
lucrărilor privind construirea unei linii electrice subterane, care va fi amplasată pe 
drumurile de exploatare şi drumul comunal DN2A – Hagieni.

Dl primar – să fie prezent la şedinţă şi un reprezentant al societăţii să discutăm 
condiţiile.

Dl Diaconescu – ar trebui căutat un precedent, pentru a şti exact procedura
Dl primar – ce preţ să fie stabilit pentru utilizarea terenului pentru îngroparea 

cablurilor.
Dl. Crăciun Stelică – 50 mii lei/km.
Dl Florea Ion – ce valoare are investiţia?
Dl primar – nu ştiu, nu se poate raporta la întreaga valoare.    
   
Dl primar prezintă cererea dlui Costea Vasile din Slobozia care solicită 

concesionarea suprafeţei de 2 ha teren pentru amplasarea unui complex de sere. Terenul 
ar fi cel unde a fost groapa de gunoi, terenul este liber şi nu poate fi nimeni pus acolo.

Consilierii hotărăsc ca la următoarea şedinţă să se prezinte un proiect de hotărâre 
privind închirierea acestei suprafeţe de teren. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.

Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează 
                                                                                                     Secretar
                                                                                                 Vişan Tudoriţa
Diaconescu Nicolae

Florea Mariana – Loredana

Voinea Vasilică
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