
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 25 iulie 2013

Încheiată astăzi 25.07.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 120/19.07.2013.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte dl Cioară Marian.  

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 30.05.2013 si s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
25.07.2013. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru.

2) Hotărâre privind aprobarea unui număr de 8 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3) Hotărâre privind concesionarea unui număr de 17 loturi teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

4) Hotărâre privind privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară 
Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale cu suma de 
444.000 lei. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, 
în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5) Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

6) Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în 
suprafaţă de 24.367 mp către d-l Barbu Mihăiţă. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

7) Hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea nr. 30/08.05.2013 privind 
concesionarea suprafeţei de 10.066 mp teren intravilan aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.



8) Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2013. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă 
de iniţiator – dl primar.

9) Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 12 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 25.07.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 120/19.07.2013.                        

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte dl Cioară Marian .

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 30.05.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 25.07.2013.   

2) Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui număr de 8 cereri şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. 

3) Proiect de hotărâre privind  concesionarea unui număr de 17 loturi teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

4) Proiect de hotărâre privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale cu suma de 444.000 lei.

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

6) Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului 
în suprafaţă de 24.367 mp către d-l Barbu Mihăiţă.

7) Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea nr. 30/08.05.2013 
privind concesionarea suprafeţei de 10.066 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâri:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 
iunie 2013.

2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 12 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 25.07.2013.

Propuneri : 1) dl Diaconescu Nicolae propune pe dl Nedelcu Ion- se supune la vot 
– 2 voturi pentru, 9 voturi impotrivă.

2) dl Barbu Mihăiţă propune pe dl Zidaru Gheorghe – se supune la vot – 2 voturi 
pentru, 9 voturi impotrivă

3) dl Crăciun Stelică propune pe dl Diaconescu Nicolae – se supune la vot – 9 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri prezenţi la 
şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 35.

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 aprobarea unui număr de 8 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 12 voturi pentru, din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 36.

  

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 concesionarea unui număr de 17 loturi 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

Dl Barbu – suprafaţa de 1983 mp pentru ce se concesionează ?



Dl primar – solicită teren pentru depozitare fier vechi, terenul este cel unde a fost 
groapa de gunoi.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 37.

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 finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale cu 
suma de 444.000 lei.     

Dl Barbu – sunt fonduri proprii?
Dl primar – sunt bani din excedentul din anii precedenţi. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 38.

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 organigramei şi a statului de 
funcţii pentru anul 2013.  

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 39.

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 transmiterea dreptului de concesiune 
asupra terenului în suprafaţă de 24.367 mp către d-l Barbu Mihăiţă.          

Dl primar – dl Barbu Mihăiţă a cumpărat construcţiile şi implicit se transmite 
dreptul de concesiune pentru teren. Trebuie să continuie destinaţia cu care a fost 
concesionat.

Dl Florea Neculai – dacă vrea să renunţe la o parte din teren ?
Dl primar – concesiunea se transmite pentru întreaga suprafaţă, nu a depus cerere 

de renunţare la o parte din suprafaţă. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 (dl Barbu Mihăiţă nu are drept de vot) voturi pentru din totalul de 12 
consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 40.

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 nr. 
30/08.05.2013 privind concesionarea suprafeţei de 10.066 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 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 41.

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 aprobarea execuţiei bugetelor la data de 
30 iunie 2013.



Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 42.

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 rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 43.

Alte probleme :

Dl primar prezintă cererea dnei Mitrescu Mădălina şi dnei Pandrea Mariana prin 
care solicită concesionarea suprafeţei de 2525 mp teren intravilan pentru activităţi 
agricole.

În principiu consilierii sunt de acord. Se va face întâi înscrierea în cartea funciară 
a terenului şi apoi se va prezenta proiectul de hotărâre.

Dl primar prezintă cererea depusă de SC B&M Sports Adventure SRL – D prin 
care solicită concesionarea unei suprafeţe de 2000 mp teren pentru construirea şi 
amenajarea unei baze sportive.

Dl primar – am mai discutat cu ei, le-am spus ce terenuri libere avem, însă nu le 
convine. 

Dl Barbu – în spate la „măgarul tăvălit”?
Dl primar – nu este 2000 mp, 
Dl Barbu – dar în parc?
Dl primar – este domeniul public, nu se concesionează, nu se poate reduce 

suprafaţa din spaţiul verde.
  Consilierii  - să se identifice o suprafaţă de teren unde să fie de acord ambele 

părţi.
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

                          Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
                            Diaconescu Nicolae                                                             Secretar

                                                                                                       Vişan Tudoriţa
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