
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

din data de 28 februarie 2012

Încheiată astăzi 28.02.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispoziţia nr. 26/22.02.2012.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc motivat dl Diaconescu Nicolae si dl Nedelcu Ion.

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

loc la data de 22.02.2012 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.  

2. Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează 
    Natu Gheorghe         Secretar

               Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 28.02.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 26/22.02.2012.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.

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

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 22.02.2012 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
 
Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
anul 2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe 
anul 2012.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 
2011.

Se supune la vot şi se aprobă cu un numar de 11 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 aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru anul 2012.



.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri şi se adoptă Hotărârea nr. 14.

 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 aprobarea Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri şi se adoptă Hotărârea nr. 15.

  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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa . 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11consilieri şi se adoptă Hotărârea nr. 16.

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 aprobarea Programului anual de achiziţii 
publice pe anul 2012. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri şi se adoptă Hotărârea nr. 17.

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 aprobarea execuţiei bugetelor la data de 
31 decembrie 2011. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri şi se adoptă Hotărârea nr. 18.

Alte discuţii :
Dl primar prezintă raportul privind starea economică, socială si de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale şi raportul privind gestionarea bunurilor. 

Dna secretar informează consilierii despre depunerea rapoartelor de activitate pe 
anul 2011.

Pentru care am încheiat procesul-verbal.

      Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează 
         Natu Gheorghe                   Secretar      

        Vişan Tudoriţa 
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