
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 
rectificarea bugetului local pe anul 2012

Prin adresa nr. 203575/25.04.2012 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa 
a comunicat suplimentarea cu suma de 11.000 lei a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate având destinaţia hotărâri 
judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţi de învăţământ pe anul 2012. 

De asemenea, s-a suplimentat cu suma de 30.000 lei capitolul „ alre servicii 
publice generale”. 

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind rectificarea 
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 
rectificarea 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 31.05.2012.

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
 rectificarea 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 hotarare privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 
4.419 mp teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei

In conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, „consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, 
pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.

Proiectul de hotărâre prevede darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.419 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei către Asociaţia pentru 
Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării pe toată durata realizării lucrărilor de execuţie 
la obiectivul de investiţie “Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” pentru depozitare utilaje şi materiale.

 Având în vedere cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere si aprobare 
proiectul de hotarare privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.419 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului public al comunei, 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 darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 
4.419 mp teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei

In conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, „consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, 
pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.

Proiectul de hotărâre prevede darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.419 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei către Asociaţia pentru 
Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării pe toată durata realizării lucrărilor de execuţie 
la obiectivul de investiţie “Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” pentru depozitare utilaje şi materiale.

Terenul este situat în T 50 parcela 3764 şi se învecinează la N – S.C. NAYF 
LIVESTOCK SRL, S – DE 3769, V – DJ 212, E – domeniul public al comunei.

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 darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 
4.419 mp teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei

     

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 31.05.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 124 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.419 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei către Asociaţia pentru 
Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării pe toată durata realizării lucrărilor de execuţie 
la obiectivul de investiţie “Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” pentru depozitare utilaje şi materiale.
 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 darea în folosinţă gratuită a 
suprafeţei de 4.419 mp teren intravilan aparţinând domeniului public al comunei

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

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, 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 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 modificarea punctelor VII – XXXIII de la poziţia 47 
din inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei ca urmare a renumerotării 
loturilor. 

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea 
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 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 modificarea punctelor VII – XXXIII de la poziţia 47 
din inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei astfel :

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI PARCELA SUPRAFATA
         (mp)

VII. Lot – 10 1150
VIII. Lot – 10/1 723
IX Lot 11 1005
X Lot 11/1 864
XI Lot 11/2 865
XII De la lot 12 – lot 16 1000/lot
XIII Lot 17 881
XIV De la lot 19 – lot 21 1000/lot
XV Lot 22 700
XVI Lot 23 1017
XVII Lot 24 1000
XVIII Lot 25 972
XIX Lot 26 1000
XX Lot 27 1000
XXI De la lot 27/1 – 27/3 1000/lot
XXII Lot 27/4 673
XXIII Lot 27/5 700
XXIV De la lot 28 – lot 31 1000/lot
XXV Lot 32 774
XXVI De la lot 33 - 60 1000
XXVII De la lot 68 – lot 111 1000/lot



XXVIII Lot – 112 1181
XXIX De la lot 113 – lot 116 1000/lot
XXX Lot – 117 2500
XXXI Lot – 120 1240
XXXII Lot – 121 1000
XXXIII Lot – 122 1167
XXXIV De la lot 123 – lot 126 998/lot
XXXV Lot – 127 1217
XXXVI De la lot 128 – lot 158 1000/lot
XXXVII Lot – 159 1243
XXXVIII De la lot 160 – lot 163 1000/lot
XXXIX Lot – 167 1000
XXXX Lot – 168 976
XXXXI De la lot 169 – lot 172 1000/lot
XXXXII Lot – 172/1 1200
XXXXIII De la lot 173 – lot 182 1000/lot
XXXXIV Lot – 182/1 1205
XXXXV De la lot 183 – lot 185 1000/lot
XXXXVI Lot – 186 991
XXXXVII Lot – 187 983

XXXXVIIII Lot – 188 1000

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 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 31.05.2012.

 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 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
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