
           România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
   

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 31.10.2013

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 31.10.2013,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier _____________, care propune ca preşedinte de şedinţă pe 
dl consilier _________________ pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier ______________ se alege preşedinte al şedinţei 
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
31.10.2013 şi pentru următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                     Contrasemnează
                                                                                    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 unui număr de 3 cereri şi atribuirea

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

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

- prevederile art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, actualizată.
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate;
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,
- cartea funciară nr. 20433, 21123, 21124.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă un număr de 3 cereri şi se atribuie în folosinţă gratuită teren 
intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează:

1) Zaharia Ionuţ – suprafaţa de 300 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 115, care se 
învecinează la N – E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 112/1;

2) Niţu Florin - suprafaţa de 300 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 49, care se 
învecinează la N – E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1 ;

3) Ivaşcu Ion-Adrian - suprafaţa de 300 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 50, 
care se învecinează la N - E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1.



Art. 2. Primarul comunei si compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       

      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
                                                                     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 concesionarea unui număr de 3 loturi teren

 intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu 

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

- prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- cartea funciară nr. 20433, 21123, 21124.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă concesionarea unui număr de 3 loturi teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire anexe gospodăreşti, după cum urmează:

1) suprafaţa de 700 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 115, care se învecinează la 
N – E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 112/1 ;

2) suprafaţa de 700 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 49, care se învecinează la N 
– E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1;

3) suprafaţa de 700 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 50, care se învecinează la N 
- E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1.

Art. 2. Concesionarea se organizează prin licitaţie publică, potrivit legii, iar durata 
concesiunii este de 49 de ani.

Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an.  



Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă      Contrasemnnează
                                        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 documentaţiei „Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a 

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mihail Kogălniceanu”

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

- prevederile art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul unic nr. 24/20.06.2013 emis de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, actualizată;
- prevederile art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, republicată, actualizată.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă documentaţia de urbanism „Reactualizarea Planului Urbanistic 
General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mihail Kogălniceanu”, 
conform proiectului PUG 004, documentaţie întocmită de S.C. TOPING COMPANY 
S.R.L., cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate. 

Art. 2. Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 10 
ani. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Mihail Kogălniceanu prin compartimentul urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate. 



Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, compartimentului urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate, Consiliului Judeţean Ialomiţa, Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.  

    

    Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
                                                               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 30 septembrie 2013

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 30 septembrie 
2013, la venituri în sumă de 2.819.520 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.138.596 lei cu un 
excedent de 680.924 lei şi excedent anii precedenţi în sumă de 470.111 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 30 septembrie 2013, la venituri în sumă de 118.896 lei şi la cheltuieli 
în sumă de 124.521 lei, cu un deficit  de 5.625 lei, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

      Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
                                                               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 rectificarea bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinand :

- 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 bugetul local pe anul 2013 rectificat la venituri în sumă de 
3.464.570 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.734.570 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2013 rectificat la venituri în sumă de 205.000 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 250.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                                                                                                                Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________  
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