
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea suprafetei de 2.974 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Avand in vedere cererile pentru solicitarea in concesiune a terenului, supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea suprafetei de 2.974 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Suprafata de 2.974 mp apartinand domeniului privat al comunei, situată in 
localitatea Mihail Kogalniceanu tarlaua 561/1/1 - lot 186 + 187 + 188 care se învecinează 
la N – domeniul privat al comunei, S – drum stradal 3782, V – domeniul privat al 
comunei, E – drum stradal 111/1 este inscrisă in cartea funciara nr. 20418. Această 
suprafaţă de teren este situată în lungul terasamentului CFR, fiind improprie pentru 
construire locuinţe. 

 

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafetei de 2.974 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

     

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), 
art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede concesionarea suprafetei de 2.974 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu tarlaua 561/1/1 - lot 186 + 187 + 188 care se învecinează la N – domeniul 
privat al comunei, S – drum stradal 3782, V – domeniul privat al comunei, E – drum 
stradal 111/1, cu destinaţia construire solarii.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind concesionarea 
suprafetei de 2.974 mp teren intravilan apartinand domeniului 

privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 29.03.2012

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

În baza propunerilor ce vor fi formulate de consilierii locali în cadrul şedinţei din 
data de 29.03.2012 se va adopta hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioada de 3 luni.  

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 29.03.2012

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
 de şedinţă al Consiliului Local din data de 29.03.2012

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre 
mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) 
şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 
trei luni întrucat mandatul dlui Natu Gheorghe a expirat in luna februarie 2012. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 29.03.2012

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea suprafetei de 6.411 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Avand in vedere cererile pentru solicitarea in concesiune a terenului, supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea suprafetei de 6.411 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Suprafata de 6.411 mp apartinand domeniului privat al comunei, situată in 
localitatea Hagieni tarlaua 5 parcela 27/5 şi parcela 30/1 care se învecinează la N – domeniul 
privat al comunei, S – drum stradal 109, V – drum stradal 26, E – domeniul privat al comunei, 
respectiv la N – proprietate particulară (Nedelcu Stan, Mitu Tudora), S – drum stradal 109, V – 
domeniul prival al comunei, E – proprietate particulară (Dobre Constantin),  este inscrisă in 
cartea funciara nr. 20460 şi nr. 20461. 

 

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafetei de 6.411 mp 
teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

     

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), 
art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede concesionarea suprafetei de 6.411 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situată în satul Hagieni tarlaua 5 
parcela 27/5 şi parcela 30/1 care se învecinează la N – domeniul privat al comunei, S – 
drum stradal 109, V – drum stradal 26, E – domeniul privat al comunei, respectiv la N – 
proprietate particulară (Nedelcu Stan, Mitu Tudora), S – drum stradal 109, V – domeniul 
prival al comunei, E – proprietate particulară (Dobre Constantin), cu destinaţia construire 
anexe gospodăreşti.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind concesionarea 
suprafetei de 6.411 mp teren intravilan apartinand domeniului 

privat al comunei Mihail Kogalniceanu 

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
modificarea bugetului local pe anul 2012

In conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, „cu sumele aprobate 
prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase 
prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie 
a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative 
să se valideze modificările respective.’  

Prin dispoziţia emisă de primar nr. 103 din 12.03.2012 a fost majorat bugetul local 
cu suma de 30.000 lei din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

Potrivit art. 13 din actul normativ mai sus menţionat ‘cheltuielile unui buget se 
acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi’.

 Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea 
bugetului local pe anul 2012 în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
modificarea bugetului local pe anul 2012

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local convocat în data de 29.03.2012.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind
 modificarea bugetului local pe anul 2012

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi  completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul local exercită 
atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, 
după caz.

Proiectul de hotărâre prevede completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al 
comunei cu un număr de 4 poziţii:

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI 
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

71 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – proprietate particulară ( Olteanu Marian)
                  S – domeniul public al comunei
                  E – proprietate particulară (Pandrea Mariana) şi domeniul privat al comunei
                  V – DS 2446 

T 30
P - 2404 

850

72 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – DS 1681
                  S – proprietate particulară (Voinea Vasilică)
                  E – domeniul privat al comunei
                  V – DS 2446

T 30
P 2403

567,66

73 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – proprietate particulară (Moroianu Gheorghe)
                  S – domeniul privat al comunei
                  E – proprietate particulară (Doche Alexandrina)
                  V – strada Şcolii

T 27
P 2133/1 

496

74 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei
                  S – proprietate particulară (Manea Vasile)
                  E – proprietate particulară ( Doche Alexandrina şi Crăciun Constantin)
                  V – strada Şcolii

T 27
P 2133/2

1445

şi modificarea următoarelor poziţii:
- la poziţia 5 coloana 4 va avea următorul cuprins : “2.000’;
- poziţia 14 se abrogă;
- la poziţia 15 coloana 4 va avea următorul cuprins : ‘9.997’ ;
- la poziţia 17 coloana 4 va avea următorul cuprins : ‘1.000’.   

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR



DINU ALEXANDRU
ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU

COMPARTIMENT URBANISM
  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede completarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al comunei cu cu un număr de 4 poziţii:

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI 
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

71 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – proprietate particulară ( Olteanu Marian)
                  S – domeniul public al comunei
                  E – proprietate particulară (Pandrea Mariana) şi domeniul privat al comunei
                  V – DS 2446 

T 30
P - 2404 

850

72 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – DS 1681
                  S – proprietate particulară (Voinea Vasilică)
                  E – domeniul privat al comunei
                  V – DS 2446

T 30
P 2403

567,66

73 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – proprietate particulară (Moroianu Gheorghe)
                  S – domeniul privat al comunei
                  E – proprietate particulară (Doche Alexandrina)
                  V – strada Şcolii

T 27
P 2133/1 

496

74 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei
                  S – proprietate particulară (Manea Vasile)
                  E – proprietate particulară ( Doche Alexandrina şi Crăciun Constantin)
                  V – strada Şcolii

T 27
P 2133/2

1445

şi modificarea următoarelor poziţii:
- la poziţia 5 coloana 4 va avea următorul cuprins : “2.000’;
- poziţia 14 se abrogă;
- la poziţia 15 coloana 4 va avea următorul cuprins : ‘9.997’ ;
- la poziţia 17 coloana 4 va avea următorul cuprins : ‘1.000’.   

INSPECTOR



UDUDUI ANGELICĂ
ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa

    Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive a primarului 
şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare 
în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 29.03.2012.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 

al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind atribuirea unei noi denumiri unitătii de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa 

începând cu anul şcolar 2012 – 2013

Potrivit Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, 
modificat şi completat de Ordinul nr. 3283/2012, începând cu anul şcolar 2012-2013, 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor avea denumirile prevăzute 
la art. 4 din actul normativ.

Conform art. 2. din ordin denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte, de 
regulă, nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă.

Potrivit art. 6 din ordin  modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat 
şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene.

Faţă de prevederile legale invocate, propunem începând cu anul şcolar 2012 – 
2013 modificarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, respectiv din  „Grup Şcolar Mihail 
Kogălniceanu” în Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa cu nivel de 
şcolarizare PRE/PRI/GIM/PROF/LIC TEH .

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind atribuirea unei noi denumiri unitătii de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa 

începând cu anul şcolar 2012 – 2013

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii 
de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, modificat şi completat de Ordinul nr. 3283/2012, începând cu anul şcolar 
2012-2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor avea denumirile următoare:
    a) unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:
grădiniţă cu program normal;
    b) unităţile de învăţământ pentru învăţământul primar:
    - şcoală primară;
    c) unităţile de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial:
    - şcoală gimnazială;
    d) unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:
pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera tehnologică:
    - liceu tehnologic;.

Conform art. 2. din ordin denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte, de 
regulă, nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă.

În aplicarea Ordinului nr. 6564/2011 trebuie procedat la modificarea denumirii 
unităţii de învăţământ prin atribuirea conform art. 4 de noi denumiri şi a codurilor 
conform art. 13 privind nivelul de şcolarizare.

Potrivit art. 6 din ordin  modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat 
şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene.

Faţă de prevederile legale invocate, propunem începând cu anul şcolar 2012 – 
2013 modificarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, respectiv din  „Grup Şcolar Mihail 
Kogălniceanu” în Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa cu nivel de 
şcolarizare PRE/PRI/GIM/PROF/LIC TEH .

 

SECRETAR,

VIŞAN TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, 

ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI 
SPORT 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind atribuirea unei noi denumiri unitătii de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa 

începând cu anul şcolar 2012 – 2013
     

Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 lit. a) 
şi b) din Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor 
de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat de 
Ordinul nr. 3283/2012. 

Proiectul de hotarare prevede atribuirea unei noi denumiri pentru unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa, respectiv din  „Grup Şcolar Mihail Kogălniceanu” în Liceul Tehnologic Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Florea Mariana - Loredana

Membri: Enache Giorgica
                
               Crăciun Stelică
                
               Florea Ion
                
               Diaconescu Nicolae   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind atribuirea unei noi denumiri 
unitătii de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, 

judeţul Ialomiţa  începând cu anul şcolar 2012 – 2013

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 lit. a) şi b) din Ordinul nr. 6564/2011 
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat de Ordinul nr. 3283/2012, sens in 
care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in 
forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind completarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 privind aderarea

 comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 08.02.2006 s-a aprobat aderarea 
comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România.

Proiectul de hotărâre vine cu o completare a art. 1 din hotărârea mai sus 
menţionată, astfel: calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România să fie 
prevăzută în Statutul comunei Mihail Kogălniceanu aprobat prin HCL nr. 6 din 
31.01.2011 şi aprobarea participării funcţionarilor publici din structura funcţională a primăriei 
comunei Mihail Kogălniceanu la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor 
din România.

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 
privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România în 
forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind completarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 privind aderarea

 comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 08.02.2006 s-a aprobat aderarea 
comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România.

Proiectul de hotărâre prevede completarea art. 1. din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 20 din 08.02.2006 privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia 
Comunelor din România, cu două noi alineate, alineatele (2) – (3) cu următorul cuprins: 

 “(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România va fi prevăzută 
în Statutul comunei Mihail Kogălniceanu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 
din 31.01.2011.

(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a 
primăriei comunei Mihail Kogălniceanu la constituirea Corpurilor profesionale ale 
Asociaţiei Comunelor din România.”

SECRETAR,

VIŞAN TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
    
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind completarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 privind aderarea

 comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România
     

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare 
mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a 
Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile 36 alin. (7) lit. c) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Proiectul de hotarare prevede completarea art. 1. din Hotărârea Consiliului Local nr. 
20 din 08.02.2006 privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din 
România, cu două noi alineate, alineatele (2) – (3).
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind completarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 privind aderarea

 comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 din 
O.G. nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările 
ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011  privind 

aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 08.02.2006 s-a aprobat aderarea 
comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2011 s-a aprobat Statutul 
comunei Mihail Kogălniceanu

Proiectul de hotărâre prevede completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 6 din 31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogălniceanu, cu un 
nou articol în care se prevede calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011 
privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu în forma şi conţinutul 
prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011  privind 

aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 08.02.2006 s-a aprobat aderarea 
comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor din România.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2011 s-a aprobat Statutul 
comunei Mihail Kogălniceanu.

Conform art. 16 din Statutul comunei Mihail Kogălniceanu modificarea sau 
completarea acestuia se poate face doar prin hotarare a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogalniceanu

Proiectul de hotărâre prevede completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 6 din 31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogălniceanu, cu un 
nou articol în care se prevede calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România. 

SECRETAR,

VIŞAN TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
    
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011  privind 

aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu
     

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare 
mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a 
Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 17 din O.G. 
nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările 
ulterioare şi ale art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de hotarare prevede completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 6 din 31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogălniceanu, cu un 
nou articol.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011  privind 

aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 din 
O.G. nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările 
ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă 
socială 2012 – 2017, al Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a 

Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială

Având în vedere necesitatea acordării unor servicii sociale de calitate şi centrate 
pe problemele reale a comunităţii locale, a susţinerii integrării sociale şi prevenirea 
marginalizării persoanelor aflate în situaţii de risc, este necesară elaborarea şi editarea 
unui Plan Strategic al serviciilor sociale pentru perioada 2012-2017, al Codului etic al 
personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii 
sociale şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă 
socială.
          Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate 
de către compartimentul de asistenţă socială 2012 – 2017, al Codului etic al personalului 
care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială în 
forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă 
socială 2012 – 2017, al Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a 

Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. 11 alin. (4), art. 12,  art. 50^2 şi art. 50^4 din 
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii 
sociale, actualizată şi ţinând cont de faptul că este necesar să se elaboreze şi să se aprobe 
prin hotărâre a consiliului local Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de către compartimentul de asistenţă socială 2012 – 2017, Codul etic al 
personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale 
şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială, 
propun consiliului local spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre în forma şi 
conţinutul prezentat.

.  

SECRETAR,

VIŞAN TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, 

ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI 
SPORT

  
    
      

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă 
socială 2012 – 2017, al Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a 

Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială

     

Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), 
art. 12, art. 50^2 şi art. 50^4 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată.  

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a 
serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă socială 2012 – 2017, al 
Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor 
de servicii sociale şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului 
de asistenţă socială.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Florea Mariana - Loredana

Membri: Enache Giorgica
                
               Crăciun Stelică
                
               Florea Ion
                
               Diaconescu Nicolae   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic 
de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă 
socială 2012 – 2017, al Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a 

Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 11 alin. (4), art. 12, art. 50^2 şi art. 50^4 din O.G. nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, actualizată, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA


	COMPARTIMENT URBANISM
	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	SECRETAR



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	COMPARTIMENT URBANISM



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________


	E X P U N E R E  D E  M O T I V E
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
	COMPARTIMENT URBANISM


	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	SECRETAR



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	SECRETAR



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	SECRETAR



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________
	SECRETAR



	R A P O R T
	NR.______/_______________
	ROMÂNIA
	AVIZ NR. _____ /___________
	                                                 SECRETAR

	AVIZ NR. _____ /___________




