
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 29 august 2013

Încheiată astăzi 29.08.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 347/23.08.2013.                        

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc motivat : dl Natu Gheorghe, dl Dobre Petrică, dl Crăciun Stelică.  

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 25.07.2013 si s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere (dl Cioară 
Marian).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

2) Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 2525 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.

3) Hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
40/25.07.2013 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în 
suprafaţă de 24.367 mp către dl. Barbu Mihăiţă. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
Diaconescu Nicolae                                                       Secretar

                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.08.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 347/23.08.2013.                        

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc motivat: dl Natu Gheorghe, dl Dobre Petrică, dl Crăciun Stelică.

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 25.07.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 1 abţinere (Cioară Marian).
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.   

2) Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 2525 mp teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. 

3) Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
40/25.07.2013 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în 
suprafaţă de 24.367 mp către dl. Barbu Mihăiţă.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 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 modificarea 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 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 44.

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 concesionarea suprafeţei de 2525 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 (este prezent şi dl Florea Ion) consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 45.

  

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 modificarea art. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 40/25.07.2013 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra 
terenului în suprafaţă de 24.367 mp către dl. Barbu Mihăiţă.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru (dl Barbu Mihăiţă nu are drept de vot) din totalul de 10 
consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 46.

Alte probleme :

Dl Barbu Mihăiţă şi dl Zidaru Gheorghe prezintă cererea prin care supun 
Consiliului Local achiziţionarea a 2-3 tonete pe care producătorii să-şi expună marfa.

Dl primar – o tonetă costă 2000 lei, nu avem bani să cumpărăm . Acum trebuie să 
facem curăţenia la şcoală, grădiniţă.

Dl Barbu – costă 500 lei o tonetă şi cu acoperiş 8oo lei.
Dl primar – acestea au dimensiuni mici, una normală ajunge la 2000 lei, de ce să 

cumpărăm când am putea să le facem noi şi nu am cheltui atât de mult. Dar momentan nu 
avem bani, sunt altele importante acum, cum ar fi şcoala.

Dl Barbu – nu ar fi un lucru urât să punem tonetele acolo unde vând.
Dl primar – dăm 2000 lei pe o tonetă şi încasăm taxa de 5 lei, nici nu recuperăm 

banii.
Dl Diaconescu – nişte mese, dacă sunt bani să se facă.
Dl primar – momentam nu avem bani.



Dl Diaconescu – trebuie văzut unde să fie amplasate, să nu le montăm şi apoi să 
trebuiască să le mutăm.

Dl Florea Ion – unde stau ei acum vara este soare şi nu pot sta.

Dl Grigore Ştefan depune o cerere cu privire la dl Barbu Mihăiţă, care deşi este 
membru în comisia de urbanism, acesta a construit o moară fără autorizaţie de construire.

Dl Diaconescu – consiliul local nu are competenţa de eliberare a autorizaţiilor de 
construire.

Dl primar – când a solicitat certificatul de urbanism, am înaintat la Consiliul 
Judeţean, s-au stabilit avizele prin certificatul de urbanism, iar avizul de la Direcţia de 
Sănătate prevede păstrarea distanţei de 15 m până la locuinţă, distanţă care nu este 
păstrată, fapt pentru care nu i-am eliberat autorizaţia de construire.

 Acum dosarul este pe rol şi nu putem să mai luăm nici o măsură.
I-am transmis nenumărate adrese de sistare a lucrărilor, a fost înştiinţat 

Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Dl Nedelcu Ion – în faza iniţială, când ai dat terenul nu ştiai că va construi o 

moară?
Dl primar – normal că ştia, doar a adus şi acceptul vecinilor, în care a semnat.        

          
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

                          Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează    
                            Diaconescu Nicolae                                                             Secretar

                                                                                                       Vişan Tudoriţa
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