
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat in data de 29 martie 2012

Încheiată astăzi 29.03.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 105/22.03.2012.                        

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri din totalul de 13. Au lipsit motivat dl 
consilier Dragu Adrian, dl consilier Diaconescu Nicolae, dl consilier Buzea 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 28.02.2012 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data 
de 29.03.2012. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi 
pentru. 

2. Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de către compartimentul de asistenţă socială 2012 – 2017, al Codului 
etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor 
de servicii sociale şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
compartimentului de asistenţă socială. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 2.974 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 6.411 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă 
de iniţiator – dl primar.

6. Hotărâre privind atribuirea unei noi denumiri unitătii de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa 
începând cu anul şcolar 2012 – 2013. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.



7. Hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2012. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

8. Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
20/08.02.2006 privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia 
Comunelor din România. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 
10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

9. Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
6/31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
     Voinea Vasilică                                                     Secretar

                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.03.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispozitia nr. 105/22.03.2012.                        

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13. Lipsesc : dl consilier 
Dragu Adrian, dl consilier Diaconescu Nicolae, dl consilier Buzea Ion.

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 28.02.2012 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
 
Se prezinta ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 29.03.2012. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor 
sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă socială 2012 – 2017, al 
Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al compartimentului de asistenţă socială.

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 2.974 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 6.411 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei noi denumiri unitătii de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa  începând cu anul 
şcolar 2012 – 2013.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2012.
8. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

20/08.02.2006 privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la Asociaţia Comunelor 
din România.

9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
6/31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail Kogalniceanu.

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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 29.03.2012.

Dl consilier Crăciun Stelică propune pe dl Voinea Vasilică. Se supune la vot : 9 
voturi pentru.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 19.

 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 Strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către compartimentul de asistenţă socială 
2012 – 2017, al Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi al Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al compartimentului de asistenţă socială.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 20.

  
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 concesionarea suprafeţei de 2.974 mp 
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 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 21.

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 suprafeţei de 6.411 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. 

Alte propuneri cu privire la preţul de pornire a licitaţiei : 
- Florea Neculai – 1.000 lei/an - se supune la vot – 3 voturi pentru, 7 voturi 

contra 
- Crăciun Stelică – 500 lei/an – se supune la vot – 4 voturi pentru, 6 voturi 

contra
- Nedelcu Ion – 340 lei/an – se supune la vot – 3 voturi pentru, 7 voturi contra.
Redevenţa va fi indexată anual cu rata inflaţiei.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi 

se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă 
şi se adoptă Hotărârea nr. 22.

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 modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 23.

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 atribuirea unei noi denumiri unitătii de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Mihail Kogălnicenu, judeţul Ialomiţa 
începând cu anul şcolar 2012 – 2013. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 24.

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 modificarea bugetului local pe anul 2012.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 25.

PUNCTUL VIII 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 completarea art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 20/08.02.2006 privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu la 
Asociaţia Comunelor din România 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 26.

PUNCTUL IX 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 completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 6/31.01.2011 privind aprobarea Statutului comunei Mihail 
Kogalniceanu.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 27.

Alte probleme :

Se prezintă cererea dnei Pandrea Mariana prin care solicită cumpărarea suprafeţei 
de 179 mp teren intravilan concesionat unde are casa de locuit.

În principiu, consilierii sunt de acord. Trebuie întocmit un raport de evaluare şi 
prezentat consiliului local. De asemenea terenul trebuie înscris în cartea funciară.   

Pentru care am încheiat procesul-verbal.

    

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
     Voinea Vasilică                                                     Secretar

                        Vişan Tudoriţa
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