
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 30 ianuarie 2013

Încheiată astăzi 30.01.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 4/24.01.2013.                        

La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.

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 03.01.2013 si s-a aprobat cu 13 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor 
disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

2. Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului 
Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 
2013. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 
majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 
voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2013. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

6. Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.



7. Hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
8/19.07.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul 
„Extindere Centrală Electrică Eoliană FĂCĂENI” extravilanul comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

8. Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat 
cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 13 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 30.01.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 4/24.01.2013.                        

La şedinţă sunt prezenţi 13 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 03.01.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia 
terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea 
Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
8/19.07.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul 
„Extindere Centrală Electrică Eoliană FĂCĂENI” extravilanul comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică din 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 13 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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situaţia terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 2.

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 stabilirea cuantumului chiriei pentru 
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2013.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru, din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 3.

  

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 pct. 3 la art. 1 alin. (1) din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.



Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 4.

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 planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pentru anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 5.

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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2013.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 6.

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 organigramei şi a statului de 
funcţii pentru anul 2013.

Dl primar – având în vedere numărul de gospodării branşate la sistemul de 
alimentare cu apă ar însemna ca pe zi să fie citite aprox. un număr de 50 gospodării, ceea 
ce este cam mult şi nu se poate face faţă, cei doi angajaţi nu pot să citească doar 
apometrele, au foarte multe intervenţii, de aceea propun înfiinţarea postului de referent. 
Acesta va citi apometrele, va da indexul casierului pentru întocmirea facturilor, apoi le va 
înmâna persoanelor. 

dl. Natu Gheorghe – de unde va fi plătit_ cei doi care sunt la apă nu pot să 
citească ei apometrele_

Dl primar – va fi plătit de la apă, nu au timp, cum am zis media este de aprox. 50 
de gospodării pe zi, când să se ducă şi la intervenţii, când să se ducă din casă în casă să 
citească apometrele. Sunt mulţi care au datorii mari la apă, şi astfel poate se reduce 
numărul lor.

Dl Diaconescu – dacă nu plătesc să se sisteze furnizarea apei.
Dl primar – aşa se va proceda cine nu va plăti în termenul respectiv i se va opri 

alimentarea cu apă.
Dl Barbu – la Tăndărei sunt 3 casieri. Ar trebui prezentat un raport după 3 luni de 

când este angajat pentru a se vedea dacă funcţionează.          
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 7.

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 art. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
obiectivul „Extindere Centrală Electrică Eoliană FĂCĂENI” extravilanul comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 8.

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 organizarea reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 9.

.
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Crăciun Stelică                                                                       Secretar

                                                                                               Vişan Tudoriţa
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