
                  ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 28.03.2013

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 28.03.2013,

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 
28.03.2013 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 execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2012

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 31 decembrie 2012, 
la venituri în sumă de 2.779.743 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.353.853 lei cu un 
excedent 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 31 decembrie 2012, la venituri în sumă de 158.879 lei şi la cheltuieli 
în sumă de 186.509 lei cu un excedent de 45.364 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 atribuirea suprafeţei 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

Consiliul local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita
Avand in vedere:

-     prevederile art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, actualizata;
- prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, 

precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare.
Examinand:

- expunerea de motive a primarului,
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă atribuirea suprafeţei de 5,4863 ha teren arabil din domeniul 
privat al unităţii administrativ – teritoriale situată în T 898/1, parcela 1/1 la dispozitia 
Comisiei locale de fond funciar Mihail Kogălniceanu pentru punerea în posesie a 
proprietarilor de teren cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 
18/1991.

Art. 2. Primarul comunei 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 ____________
                 ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      MIHAIL KOGĂLNICEANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al comunei M.ihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. ____/_________.2013;
- adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ________/ 

_________.2013;
- 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, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2013 la venituri în sumă de 2.995.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 3.265.000 lei, bugetul de venituri proprii şi subvenţii la venituri în 
sumă de 55.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 55.000 lei, bugetul de venituri proprii la 
venituri în sumă de 130.000 lei şi la cheltuileli în sumă de 130.000 lei, conform anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare din 
bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire 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 aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2013 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă programul anual de achiziţii publice pe anul 2013, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
                                                           Secretar

     Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi _____________
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