
          România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa D.G.F.P. Ialomiţa nr. 207347/10.09.2012;
- adresa D.G.F.P. Ialomiţa nr. 207044/06.09.2012;
- adresa D.G.F.P.Ialomiţa nr. 207107/19.09.2012.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2012 rectificat la venituri în sumă de  
2.736.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.771.000 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2012 rectificat la venituri în sumă de 190.000 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 262.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                        Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa

Nr. 22
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 27.09.2012  



                ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

 HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 27.09.2012

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 27.09.2012,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier Natu Gheorghe, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl 
consilier Cioară Marian pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier Cioară Marian se alege preşedinte al şedinţei Consiliului 
Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 27.09.2012 şi pentru 
următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                     Contrasemnează
       Cioară Marian                                                   Secretar
                                                                                                           Vişan Tudoriţa
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Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 27.09.2012



                              România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 17/27.08.2012 privind concesionarea unui număr de 11 
loturi în suprafaţă de 700 mp/lot teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 

Mihail Kogălniceanu 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- cartea funciară nr. 20692, 20711, 20703.
Examinând :

- raportul compartimentului de specialitate ;
- expunerea de motive a primarului
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul 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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică titlul Hotărârii nr. 17 din 27.08.2012 şi va avea următorul 
cuprins : „Hotărâre privind concesionarea unui număr de 11 loturi teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu”. 

Art. 2. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 17 din 27.08.2012 şi va avea următorul 
cuprins: “Se  aprobă concesionarea unui număr de 11 loturi teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire anexe gospodăreşti, după cum urmează:”

Art. 3. Se modifică punctul 1 la art. 1 din Hotărârea nr. 17 din 27.08.2012 şi va 
avea următorul cuprins: 

‘1) suprafaţa de 400 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 22 , care se învecinează la 
N – drum stradal 60/1, V - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1.”

Art. 4. Se modifică punctul 2 la art. 1 din Hotărârea nr. 17 din 27.08.2012 şi va 
avea următorul cuprins:

„2) suprafaţa de 423 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 10/1 , care se învecinează 
la N – drum stradal 51/1, V - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1.”

Art. 5. Se modifică punctul 6 la art. 1 din Hotărârea nr. 17 din 27.08.2012 şi va 
avea următorul cuprins:

„6) suprafaţa de 699 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 124 , care se învecinează 
la N – V - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 112/.”



Art. 7. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

   Preşedinte de şedinţă    Contrasemnnează
      Cioară Marian                        Secretar

                  Vişan Tudoriţa
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