
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 29 octombrie 2012

Încheiată astăzi 29.10.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 278/22.10.2012.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. A lipsit nemotivat dl consilier Dobre Petrică.

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabilă.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 27.09.2012 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (Barbu Mihăiţă).
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Stanciu 
Vasile . Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru.

2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Zidaru Gheorghe. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 9 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind concesionarea unui număr de 9 loturi lot teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu . Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 1.000 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 2 abţineri, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

6. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

7. Hotărâre privind instrumentarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
    Cioară Marian                                                       Secretar

                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.10.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 278/22.10.2012.                        

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte nemotivat dl consilier Dobre Petrică.

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabilă.
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc la data de 27.09.2012 şi 
întreabă dacă sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (Barbu Mihăiţă).
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
dlui Stanciu Vasile.  

2) Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Zidaru 
Gheorghe.  

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 9 cereri şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

4) Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 9 loturi lot teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.  

5) Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 1.000 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.  

6) Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2012.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre: proiect de 

hotărâre privind instrumentarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. 

Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 12 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:



Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al dlui Stanciu Vasile.

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 24.

PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
d-lui Zidaru Gheorghe. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii supleanţilor 
din lista de candidaturi prezentată de A.P.I. şi constată că au fost respectate dispoziţiile 
legale şi propune validarea mandatului de consilier local al dlui Zidaru Gheorghe. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 25.

Dl Zidaru Gheorghe depune jurământul.
  

PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 9 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 26.

PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.



DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 9 loturi lot 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 27.

PUNCTUL V DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 1.000 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

Dl Barbu Mihăiţă – cine a solicitat acest teren ?
Dl primar – această suprafaţă de teren se va concesiona prin licitaţie publică, 

poate participa oricine.
Dl Barbu – să se consemneze în procesul verbal ca la următoarea şedinţă să mi se 

spună persoana care a solicitat terenul.
Dna secretar – concesionarea se realizează prin licitaţie publică, iar după 

finalizarea procedurii contractul de concesiune se va încheia cu ofertantul câştigător. Este 
posibil ca întreaga procedură să nu se finalizeze până la următoarea şedinţă, pentru a vă 
spune numele persoanei.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru şi 2 abţineri din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se 
adoptă Hotărârea nr. 28.

PUNCTUL VI DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.



Dl primar – preotul paroh a solicitat sprijinul pentru a renova biserica, sunt lucrări 
mici, undeva la o sumă de 10.000 lei.

Se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la cap. Autorităţi publice la cap. 
Cultură.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 29.

PUNCTUL VII DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului 
„Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. 

Dl primar – prin acest proiect se va moderniza strada Câmpului pe o lungime de 
740 m.

Dl Florea Ion – de ce nu s-a continuat strada Teilor, este jumătate asfaltată ?
Dl primat – la următorul proiect se va continua cu strada Teilor şi strada Salciei.    
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 30.

Alte probleme:

Dl primar prezintă cererea dlui Chirnoagă Ion prin care solicită cumpărarea 
terenului pe care îl deţine în concesiune, acesta demarând un proiect prin F.E.A.D.R.

Cu un număr de 12 voturi pentru se hotărăşte să se întocmească un raport de 
evaluare de către un evaluator autorizat, care va fi prezentat consiliului local. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                        Secretar

                                                                                               Vişan Tudoriţa
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