
            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012 

aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012

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

- prevederile art. 45, art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând :

- 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. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012 
aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 03.02.2012, 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
                Voinea Vasilică                                                                      Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa

Nr. 30
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.04.2012  



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 martie 2012

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

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând:

- 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 contul de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2012, la 
venituri în sumă de 820.977 lei şi la cheltuieli în sumă de 526.644 lei cu un excedent de 
294.333 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii la data de 31 martie 2012, la venituri în sumă de 30.852 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 37.535 lei cu un excedent din anii precedenţi de 66.310 lei, conform anexelor 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
       Voinea Vasilică                               Secretar

  Vişan Tudoriţa

Nr. 31
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.04.2012 



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

- prevederile art. 18 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa nr. 7282/09.04.2012.
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 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 şi va avea următorul cuprins:

 “Se  aprobă concesionarea suprafeţei  de 1.000 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu  tarlaua 561/1/1 
lot 122 care se învecinează la N – E – domeniul privat al comunei, S – D.S. 3782, V – DS 
122/1 cu destinaţia construcţie locuinţă.”

Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
         Voinea Vasilică                                        Secretar

  Vişan Tudoriţa

Nr. 28
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.04.2012



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel

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

- cererea dlui Spânu Costel înregistrată sub nr. 2010/04.04.2012 prin care solicită 
acordul pentru încetarea contractului de închiriere prin hotărârea comună a ambelor 
părţi;

- contractul de închiriere nr. 2555 din 27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al 
comunei Mihail Kogălniceanu şi dl Spânu Costel;
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. Începând cu data de 01.05.2012 se aprobă rezilierea contractului de 
închiriere nr. 2555/27.05.2009 încheiat între Consiliul Local al comunei Mihail 
Kogălniceanu şi dl Spânu Costel, prin acordul părţilor.

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

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
   Voinea Vasilică           Secretar

              Vişan Tudoriţa

Nr. 29
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.04.2012
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