
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 proiectului tehnic al 
obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa”

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea proiectului tehnic al obiectivului 
„Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” şi 
principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei pentru care se solicită finanţarea 
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală – Măsura 413 prin Măsura 322 – „Renovarea şi dezvoltarea satelor”.

Valoarea totală a investiţiei este de 595.611 lei (inclusiv TVA), din care 
construcţii – montaj în valoare de 529.040 lei (inclusiv TVA).

Proiectul de investiţie prevede îmbunătăţirea reţelei de drumuri în comuna Mihail 
Kogălniceanu, respectiv strada Câmpului pe o lungime totală de 0,740 km, durata de 
realizare a investiţiei fiind de 24 de luni.

Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor suporta de beneficiar 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.

De asemenea, se va participa la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc 
ajutorul public nerambursabil, din bugetul local al comunei sau din alte surse legal 
constituite.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, 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 aprobarea proiectului tehnic al 
obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa”

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea proiectului tehnic al obiectivului 
„Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” şi 
principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei pentru care se solicită finanţarea 
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală – Măsura 413 prin Măsura 322 – „Renovarea şi dezvoltarea satelor”.

Valoarea totală a investiţiei este de 595.611 lei (inclusiv TVA), din care 
construcţii – montaj în valoare de 529.040 lei (inclusiv TVA).

Proiectul de investiţie prevede îmbunătăţirea reţelei de drumuri în comuna Mihail 
Kogălniceanu, respectiv strada Câmpului pe o lungime totală de 0,740 km, durata de 
realizare a investiţiei fiind de 24 de luni.

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

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

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic al 
obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa”

     
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare 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 de îndată a Consiliului Local din data de 22.11.2012.

 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) 
lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea proiectului tehnic al obiectivului 
„Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (3 voturi 
pentru din totalul de 3 membri prezenţi) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre 
şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic 
al obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa” 

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 
126 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
Vişan Tudoriţa
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