
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 30.01.2014

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

În baza propunerilor ce vor fi formulate de consilierii locali în cadrul şedinţei din 
data de 30.01.2014 se va adopta hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioada de 3 luni.  

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 30.01.2014

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
 de şedinţă al Consiliului Local din data de 30.01.2014

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul 
de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) 
şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 
trei luni întrucât mandatul dlui Florea Neculai a expirat in luna decembrie 2013. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 30.01.2014

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pe anul 2014, 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

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de 
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate şi igienă a muncii.

(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa 
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de 
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În 
funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa 
orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi 
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 
prin hotărâre a consiliului local.”

In cadrul compartimentului de asistenta sociala în prezent în evidenţă se află 
înregistrate un număr de 80 dosare, din care 72 persoane sunt apte de muncă şi acestea 
efectuează ore/lună de muncă. Acest număr diferă de la o lună la alta in funcţie de 
prezentarea actelor la dosar, schimbarea veniturilor in diverse cazuri sau alte motive pe 
care familia sau persoana singură le aduce la cunoştinţa primarului conform prevederilor 
legale sau din verificările efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei 



sociale din aparatul de specialitate al primarului prin ancheta socială la domiciliul indicat 
de solicitant.

Munca în folosul comunităţii se desfăşoară sub îndrumarea dlui viceprimar  care 
întocmeşte şi pontajele cu beneficiarii ajutorului social. Începând cu noua legislaţie aceste 
situaţii vor fi prezentate Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa, în vederea 
efectuării plătii familiilor acelor beneficiari care au prestat orele cuvenite şi celor scutiţi 
de muncă conform actelor justificative depuse la dosar.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărare in forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pe anul 2014, 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

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de 
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate şi igienă a muncii. 
  (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 
muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 
anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
  (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi 
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 
prin hotărâre a consiliului local.”

În conformitate cu prevederile art. 7^1 alin.(1) Prin persoană aptă de muncă se 
înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
    b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
    c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă 
pentru prestarea unei munci.
    (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.



Compartimentul de asistenta sociala are în prezent în evidenţă un număr de 80 
dosare de ajutor social, din care 72 persoane sunt apte de muncă. 

Având în vedere planul de activităţi şi obiectivele propuse de primarul comunei 
Mihail Kogalniceanu, beneficiarii ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, actualizată, vor efectua orele de muncă lunar sub directa 
îndrumare a dlui viceprimar, după listele cu orele muncă emise de compartimentul de 
asistenta sociala în conformitate cu prevederile legislative.

 

INSPECTOR ,
HERMENEANU MARIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI 

URBANISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA MEDIULUI SI 
TURISM

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat

      
Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie 

sociala, protectia mediului si turism, a analizat raportul compartimentului asistenta 
sociala, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce 
urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2), 
(7), (8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea planului de actiuni sau de lucrări de 
interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Cioară Marian

Membri: Gheorghe Marian
              
                Dragu Adrian

               Zidaru Gheorghe

               Barbu Mihăiţă



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni 
sau lucrari de interes local pentru anul 2014, pentru repartizarea orelor de munca 

prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) si (9) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prevederile art.28 alin.(1) – ( 7) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2014

Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural 
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru 
organizarea unor festivităti şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei 
pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi, astfel: 

- închirierea căminului cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi 
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi  distractive  : 
• pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei 
• pentru organizarea de botezuri = 500 lei

- pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile 
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu =   15 lei/oră. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2014

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, ‚consiliul local hotărăşte darea în 
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz.’

Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural 
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru 
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei 
pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi, astfel: 

- închirierea căminului cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi 
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi  distractive  : 
• pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei 
• pentru organizarea de botezuri = 500 lei

- pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile 
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu =   15 lei/oră. 

 

Inspector,
Ududui Angelică



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2014 

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea cuantumului chiriei pentru 
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2014.
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2014

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local 
adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2014

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, anual, se aproba de catre Consiliul 
local, prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Fata de cele mai sus mentionate supun Consiliului Local Mihail Kogalniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea
 Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2014

 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, se aproba de catre Consiliul local, 
prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea 

manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoariale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate 
asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor 
operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii 
situatiilor de urgenta.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2014

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul compartimentului situatii de urgenta, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2014, conform 
anexei la proiectul de hotarare
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail

 Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2014

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin. 
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile.   

  Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul M. Kogalniceanu – 106.121 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, P  24, P  28, P  31, 

P  32, P 37 – 49, P 52, P 71 – 101, P 128 – 156, P 159 – 162, P 167 – 172, P 172/1, P 
173 – 181. ; 

- satul Hagieni                - 42.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.   
     

Fata de cele mai sus mentionate supun Consiliului Local Mihail Kogalniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin. 
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala, anual, prin hotarare, Consiliul local actualizeaza anexa nr.1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile.   

  Suprafata de teren disponibila, identificata, din domeniul privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, situata in intravilan se prezinta astfel :
- satul Mihail Kogalniceanu – 106.121 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, P  24, P  28, P 

31, P  32, P 37 – 49, P 52, P 71 – 101, P 128 – 156, P 159 – 162, P 167 – 172, P 
172/1, P 173 - 181

- satul Hagieni                - 42.000 mp intravilan in tarlaua 171, parcela 944.   

În vederea respectării prevederilor legale, considerăm necesară supunerea spre 
aprobare a proiectului de hotarare privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situatia 
terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003  

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situatia terenurilor disponibile in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală si prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala. 

Proiectul de hotarare prevede actualizarea situatiei terenurilor disponibile aflate in 
domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale, din intravilanul localitatii, in 
vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 la proiectul de 
hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind actualizarea
 anexei nr. 1 cu privire la situatia terenurilor disponibile in vederea 

aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si prevederile art. 2 alin. 
(4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului privat  al comunei Mihail Kogălniceanu

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotărăşte vânzarea, concesionarea sau 
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 
în condiţiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Proiectul de hotărâre prevede concesionarea suprafeţei de 4159 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situată în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire depozit materiale de construcţii şi parc auto.

Avand in vedere cererile pentru solicitarea de teren in concesiune supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Proiectul de hotărâre prevede concesionarea suprafeţei de 4159 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situată în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, tarla 50 parcela 3765, care se învecinează la N –  nr. cadastral 343, E – 
domeniul privat al comunei, V – domeniul privat al comunei , S – domeniul public al 
comunei, cu destinaţia construire depozit materiale de construcţii şi parc auto   .

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE 

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

     
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 

disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), 
art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede concesionarea suprafeţei de 4159 mp de teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situată în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire depozit materiale de construcţii şi parc auto .

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 
4159 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 

Kogălniceanu

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

Secretar
Vişan Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei 
Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a 

terenului în suprafaţă de 582 mp

Proiectul de hotărâre prevede trecerea din domeniul public al comunei Mihail 
Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în 
suprafaţă de 582 mp, teren intravilan ce face parte din suprafaţa de 2000 mp aferent 
locuinţei de serviciu. Întrucât suprafaţa aferentă este mare şi nu este ocupată, se propune 
trecerea acestei suprafeţe de 582 mp în domeniul privat pentru a se concesiona în vederea 
construirii unei locuinţe.     

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
comunei Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a 
terenului în suprafaţă de 582 mp, în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei 
Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a 

terenului în suprafaţă de 582 mp

 In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 „trecerea 
din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a 
consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a 
consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel”.

Proiectul de hotărâre prevede trecerea din domeniul public al comunei Mihail 
Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în 
suprafaţă de 582 mp, teren intravilan ce face parte din suprafaţa de 2000 mp aferent 
locuinţei de serviciu. Întrucât suprafaţa aferentă este mare şi nu este ocupată, se propune 
trecerea acestei suprafeţe de 582 mp în domeniul privat pentru a se concesiona în vederea 
construirii unei locuinţe.     

 

Inspector,
Ududui Angelică



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei 
Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a 

terenului în suprafaţă de 582 mp

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică. 

Proiectul de hotarare prevede trecerea din domeniul public al comunei Mihail 
Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în 
suprafaţă de 582 mp, din suprafaţa de 2.000 mp teren intravilan .
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public 
al comunei Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail 

Kogălniceanu a terenului în suprafaţă de 582 mp

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, actualizată, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare
 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

             Potrivit prevederilor art. 5 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor 
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, 

„(1) Activitatea de audit intern în sistem de cooperare poate fi realizată prin două 
modalităţi, respectiv: 
   a) prin cooperarea a două sau mai multe entităţi publice locale care nu sunt subordonate 
altor entităţi publice, pe baza liberului consimţământ, dintre care una îndeplineşte rolul de 
organizator; 
   b) prin  cooperare  în  cadrul  structurilor  asociative,  caz  în  care  structura  asociativă 
îndeplineşte rol de organizator, iar entităţile publice locale sunt partenere. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, în forma şi conţinutul 
prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare
 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

 Având  în  vedere  expunerea  de  motive  şi  proiectul  de  hotărâre  al  primarului 
comunei  Mihail  Kogălniceanu,  prin  care  propune  însuşirea  Acordului  de  cooperare 
privind  organizarea  şi  exercitarea  activităţii  de  audit  public  intern, fac  urmatoarele 
precizări:
             În conformitate cu prevederile art. 5 din HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea 
Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, 

„(1) Activitatea de audit intern în sistem de cooperare poate fi realizată prin două 
modalităţi, respectiv: 
   a) prin cooperarea a două sau mai multe entităţi publice locale care nu sunt subordonate 
altor entităţi publice, pe baza liberului consimţământ, dintre care una îndeplineşte rolul de 
organizator; 
   b) prin  cooperare  în  cadrul  structurilor  asociative,  caz  în  care  structura  asociativă 
îndeplineşte rol de organizator, iar entităţile publice locale sunt partenere. 
   (2) Participarea la una dintre aceste forme de cooperare pentru asigurarea funcţiei 
de audit intern se realizează în conformitate cu hotărârile consiliilor locale. 
   (3) Conducerea  entităţii  publice  locale/structurii  asociative  organizatoare  la 
nivelul  căreia se constituie  compartimentul  de audit  intern îşi asumă responsabilitatea 
organizării şi asigurării cadrului necesar desfăşurării activităţii de audit pentru entităţile 
publice partenere.
          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul  
de hotărâre  privind însuşirea Acordului de cooperare  privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern, îndeplineste condiţiile de legalitate şi oportunitate pentru 
a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Mihail Kogălniceanu.  

 
Secretar

Vişan Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare
 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern, republicată, actualizată şi prevederile art. 35 alin. 
(1) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. 

Proiectul de hotarare prevede însuşirea modelului-cadru al Acordului de 
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de 
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, republicată, actualizată şi prevederile art. 35 alin. (1) şi (6) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, sens în care avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2014

In conformitate cu prevederile art. 39 alin.(6) din Legea finantelor publice locale 
nr. 273/2006 proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de 
maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. In data de 19 decembrie 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 
805 Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 356/2013.
 Proiectul de buget al comunei Mihail Kogalniceanu pe anul 2014 se prezinta astfel:

I. BUGETUL LOCAL 3.341.000
II. BUGETUL VENITURILOR PROPRII SI SUBVENTII 205.000

lei
Bugetul local ( cheltuieli ) din care: 3.877.000
-Autorităţi publice 785.000
-Ordine publică şi siguranţă naţională 88.000
-Invatamant 1.750.000
-Cultura, servicii recreative si sportive 287.000
-Asigurari si asistenta sociala 289.000
-Servicii publice 163.000
-Salubritate 100.000
-Transport 385.000

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local aproba, la propunerea primarului, bugetul 
local.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2014

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul intocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de 
motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus 
dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii bugetului 
de stat pe anul 2013 nr. 356/2013.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea bugetului local pe anul 2014 conform 
anexei din proiectul de hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2014

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 
36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor 
şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare
 în situaţii de urgenţă corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale

Autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile, persoanele juridice şi persoanele 
fizice au obligaţia de a respecta măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, indiferent 
de natura acestora, în scopul protejării vieţii cetăţenilor, a salariaţilor, precum şi pentru 
protejarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei, cât şi a bunurilor 
proprii.

Potrivit prevederilor art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, actualizată, Consiliul local are ca obligaţie principală emiterea de 
hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva 
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor şi a măsurilor 
de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu 
nivelul şi natura riscurilor locale .

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea regulilor şi a măsurilor de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu 

nivelul şi natura riscurilor locale
 

In conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, actualizată, Consiliul local are ca obligaţie principală 
emiterea de hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă.

Proiectul  de hotărâre prevede obligaţia  autorităţilor  publice locale,  instituţiilor, 
persoanelor juridice şi persoanelor fizice de a respecta măsurile de prevenire a situaţiilor 
de  urgenţă,  indiferent  de  natura  acestora,  în  scopul  protejării  vieţii  cetăţenilor,  a 
salariaţilor, precum şi pentru protejarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat 
al comunei, cât şi a bunurilor proprii.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRĂIŢĂ EDUARD – CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor şi a măsurilor de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu 

nivelul şi natura riscurilor locale 

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul compartimentului situatii de urgenta, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea regulilor şi măsurilor de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă, conform anexei la proiectul 
de hotarare
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor şi a 
măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de 

urgenţă corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, actualizată, sens in care avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA
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