
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 28 februarie 2013

Încheiată astăzi 28.02.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 20/21.02.2013.                        

La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte motivat dl Natu Gheorghe şi nemotivat dl Dobre Petrică, dl Dragu 
Adrian şi dl Barbu Mihăiţă.  

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 30.01.2013 si s-a aprobat cu 9 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. 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 9 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

2. Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/18.12.2012 privind 
atribuirea suprafetei de 5,4863 ha din domeniul privat al unitatii administrativ – 
teritoriale Comisiei locale de fond funciar Mihail Kogalniceanu pentru punerea in 
posesie a proprietarilor de teren. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
1/03.01.2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
35/18.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind concesionarea unui număr de 6 loturi teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

6. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2013. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.



7. Hotărâre privind transmiterea autoturismului Dacia break către compartimentul 
ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 
un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

8. Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul din 
dotarea Compartimentului ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

9. Hotărâre privind închirierea spaţiului de locuit situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa . Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 9 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
    Crăciun Stelică                                                       Secretar

                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 28.02.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 20/21.02.2013.                        

La şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte motivat dl Natu Gheorghe şi nemotivat dl Dobre Petrică, dl Dragu 
Adrian şi dl Barbu Mihăiţă.

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 30.01.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 9 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

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

2) Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
36/18.12.2012 privind atribuirea suprafetei de 5,4863 ha din domeniul privat al 
unitatii administrativ – teritoriale Comisiei locale de fond funciar Mihail 
Kogalniceanu pentru punerea in posesie a proprietarilor de teren.  

3) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 1/03.01.2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 35/18.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2013.  

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

5) Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 6 loturi teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.  

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru anul 2013.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea autoturismului Dacia break către 
compartimentul ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismul din dotarea Compartimentului ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor.
3. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului de locuit situat în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.



Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 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 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 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 10.

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
36/18.12.2012 privind atribuirea suprafetei de 5,4863 ha din domeniul privat al unitatii 
administrativ – teritoriale Comisiei locale de fond funciar Mihail Kogalniceanu pentru 
punerea in posesie a proprietarilor de teren.

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. 11.

  

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 anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 1/03.01.2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 35/18.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2013.

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. 12.

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 unui număr de 4 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 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 13.

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 unui număr de 6 loturi 
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 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 14.

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 aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2013.          

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. 15.

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 transmiterea autoturismului Dacia break 
către compartimentul ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor. 

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. 16.

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 stabilirea consumului lunar de carburanţi 
pentru autoturismul din dotarea Compartimentului ordine şi linişte publică şi pază a 
bunurilor.

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. 17.

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 închirierea spaţiului de locuit situat în 
localitatea 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. 18.

Alte probleme :

Dl primar prezintă 2 cereri prin care se solicită cumpărarea terenului aferent casei 
de locuit deţinut în proprietate.

Dl primar – mai întâi trebuie întocmit un raport de evaluare care se va supune 
Consiliului Local spre dezbatere. 

.
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

             

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Crăciun Stelică                                                                       Secretar

                                                                                               Vişan Tudoriţa
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