
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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2012

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale 
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a 
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 martie 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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2012

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, 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 23.04.2012.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 martie 
2012.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, 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.

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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2012

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, 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 listei obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2012 aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012

Prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2012. Prin acest acest proiect de hotărâre se vine cu o modificare a listei 
obiectivelor de investiţii în sensul diminuării cu suma de 27.000 lei de la obiectivul 
„Lucrări în continuare” şi majorarea cu această suma la obiectivul „Achiziţii de bunuri şi 
alte cheltuieli de investiţii” pentru dotarea parcului.  

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012 aprobată prin H.C.L. nr. 10 
din 03.02.2012, 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 listei obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2012 aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, 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 23.04.2012.

Proiectul de hotărâre prevede modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru 
anul 2012 aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (5) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, 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.

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 listei obiectivelor 
de investiţii pentru anul 2012 aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (5) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, 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 modificarea art. 1 
din H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 privind concesionarea suprafeţei 

de 1.167 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de 
locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor 
locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe: în localităţile 
rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinţă.”

Prin H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 a fost aprobată concesionarea suprafeţei de 1.167 
mp teren intravilan pentru construcţie locuinţă. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 privind concesionarea 
suprafeţei de 1.167 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă, 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 hotarare privind modificarea art. 1 
din H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 privind concesionarea suprafeţei 

de 1.167 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă 

 

Prin H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 a fost aprobată concesionarea suprafeţei de 1.167 
mp teren intravilan pentru construcţie locuinţă. 

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de 
locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor 
locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe: în localităţile 
rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinţă.”

În consecinţă, supunem spre aprobare modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 7 din 
31.01.2012 privind concesionarea suprafeţei de 1.167 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă, în ceea ce 
priveşte suprafaţa de la 1.167 mp la 1.000 mp.

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 art. 1 
din H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 privind concesionarea suprafeţei 

de 1.167 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul intocmit de compartimentul 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 23.04.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede modificarea suprafeţei de la 1.167 mp la 1.000 mp 
teren intravilan.
 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 modificarea art. 1 
din H.C.L. nr. 7 din 31.01.2012 privind concesionarea suprafeţei 

de 1.167 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu pentru construcţie locuinţă

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
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 rezilierii contractului de 
închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail 

Kogălniceanu şi dl Spânu Costel

Prin H.C.L. nr. 36/06.04.2009  s-a aprobat închirierea suprafeţei de 450 mp teren 
extravilan situat in localitatea Mihail Kogălniceanu pentru amplasarea stupilor de albine.

În urma organizării licitaţiei publice s-a încheiat contractul de închiriere nr. 
2555/27.05.2009 între Consiliul Local Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2010/04.04.2012 dl Spânu Costel a solicitat 
acordul pentru încetarea contractului de închiriere prin acordul ambelor părţi întrucât nu 
mai foloseşte acest teren.

Faţă de cele mai sus menţionate supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 2555/27.05.2009 
încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel, 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 hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de 
închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail 

Kogălniceanu şi dl Spânu Costel
 

Prin H.C.L. nr. 36/06.04.2009  s-a aprobat închirierea suprafeţei de 450 mp teren 
extravilan situat in localitatea Mihail Kogălniceanu pentru amplasarea stupilor de albine.

În urma organizării licitaţiei publice s-a încheiat contractul de închiriere nr. 
2555/27.05.2009 între Consiliul Local Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel – 
câştigător al licitaţiei pe o perioadă de 5 ani.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2010/04.04.2012 dl Spânu Costel a solicitat 
acordul pentru încetarea contractului de închiriere prin acordul ambelor părţi întrucât nu 
mai foloseşte acest teren.

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 aprobarea rezilierii contractului de 
închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail 

Kogălniceanu şi dl Spânu Costel
  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul intocmit de compartimentul 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 23.04.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c), 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.

Proiectul de hotarare prevede rezilierea contractului de închiriere nr. 
2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu şi dl 
Spânu Costel prin acordul ambelor părţi.
 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 aprobarea rezilierii 
contractului de închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al 

comunei Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), 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, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA
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