
              România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă programul anual de achiziţii publice pe anul 2012, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
              Natu Gheorghe                     Secretar

    Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



              România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

 al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

- prevederile Ordinului MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor.
Examinând :

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

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2012, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul pentru situaţii de urgenţă vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

  Preşedinte de şedinţă Contrasemnnează
     Natu Gheorghe                         Secretar

                            Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



              România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

 al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

- prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

- prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, document confidenţial şi nedestinat publicităţii, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Preşedinte de şedinţă Contrasemnnează
     Natu Gheorghe                         Secretar

                            Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011

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 decembrie 2011, 
la venituri în sumă de 2.666.943 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.639.253 lei cu un 
excedent de 27.690 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 decembrie 2011, la venituri în sumă de 136.320 lei şi la cheltuieli 
în sumă de 115.145 lei cu un excedent de 21.175 lei, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

     Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
         Natu Gheorghe                                Secretar

  Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ______________ 



           
         ROMÂNIA
    JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Având în vedere :
- prevederile art. III .din  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, actualizată;

- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa nr. 19835/2011 prin care s-a 
comunicat numărul maxim de posturi aferent anului 2012.    
Examinand :

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

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b),  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2012 al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, conform anexelor nr. 1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa.

Preşedinte de şedinţă                                                                    Contrasemneaza 
    Natu Gheorghe                                                                               Secretar
                                                                                                       Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ___________
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