
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 15.09.2014

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 15.09.2014 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 15.09.2014

 

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
IONESCU 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 15.09.2014

  
    

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 de
îndată a Consiliului Local din data de 15.09.2014.

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 Diaconescu Nicolae a expirat in luna iulie 2014. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (4 voturi 
pentru din totalul de 4 membri prezenţi) 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 15.09.2014

          
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
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

EXPUNERE  DE  MOTIVE

NR:_____/_____________

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

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, virările de 
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program 
la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzatoare ale 
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2014 în forma şi conţinutul prezentat.

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 
rectificarea bugetului local pe anul 2014

  

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

disciplină a analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa de îndată a Consiliului Local convocat în data de 15.09.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (4 voturi 
pentru din totalul de 4 membri prezenţi) 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 proiectului de hotărâre privind
 rectificarea bugetului local pe anul 2014

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

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, 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
IONESCU 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 acordării unui sprijin
financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, actualizată, se pot aloca de la bugetele locale fonduri
pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea 
lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional.    

Având în vedere aceste considerente, precum şi solicitările Parohiei Mihail 
Kogălniceanu nr. 12/2014, respectiv Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni nr. 11/2014, 
propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Mihail 
Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni în sumă de 10.000 lei fiecare pentru 
reparaţii.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT CONTABILITATE

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea acordării unui sprijin
financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

 

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, actualizată, se pot aloca de la bugetele locale fonduri
pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea 
lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional.   

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 
Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni, din bugetul local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, în sumă de 10.000 lei fiecare pentru reparaţii. 

Secretar
Ionescu 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 aprobarea acordării unui sprijin
financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa de îndată a Consiliului Local convocat în data de 15.09.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, actualizată şi H.G. nr. 1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, actualizată.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (4 voturi 
pentru din totalul de 4 membri prezenţi) 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 proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unui
sprijin financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

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

este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, actualizată şi H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, actualizată, sens în care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU 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 completarea 
Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014  

    

 

În urma semnării unui contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pentru finanţarea proiectului “Asfaltare şi modernizare străzi în 
comuna Mihail Kogălniceanu”, judeţul Ialomiţa, în valoare de 98.000 lei, se impune 
modificarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014 prin introducerea 
acestei achiziţii.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare, conform devizului general, este de 
131.000 lei fără TVA, respectiv 28.825 euro.

După întocmirea proiectului tehnic şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor 
necesare, se va demara procedura de achiziţie pentru lucrări, în acest sens modificându-se
Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2014 prin includerea acesteia, valoarea 
estimată a lucrărilor fiind de 1.830.000 lei, respectiv 402.667 euro.       

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind completarea 
Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014.  

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 hotărâre privind completarea 
Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014  

    

 

În urma semnării unui contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pentru finanţarea proiectului “Asfaltare şi modernizare străzi în 
comuna Mihail Kogălniceanu”, judeţul Ialomiţa, în valoare de 98.000 lei, această sumă 
va fi folosită pentru achiziţia de servicii de proiectare pentru această investiţie, restul 
sumei pentru proiectare fiind asigurată prin cofinanţare din bugetul local al comunei. 
Pentru a se realiza achiziţia de servicii de proiectare se impune modificarea Programului 
anual de achiziţii publice pentru anul 2014 prin introducerea acestei achiziţii.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare, conform devizului general, este de 
131.000 lei fără TVA, respectiv 28.825 euro.

După întocmirea proiectului tehnic şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor 
necesare, se va demara procedura de achiziţie pentru lucrări, în acest sens modificându-se
Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2014 prin includerea acesteia, valoarea 
estimată a lucrărilor fiind de 1.830.000 lei, respectiv 402.667 euro.       

. 

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 completarea 
Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014  

    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de inspectorul de specialitate Crăiţă Eduard - 
Cristian, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce 
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa de îndată a Consiliului Local 
convocat în data de 15.09.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevede completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014 cu 2 poziţii.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (4 voturi 
pentru din totalul de 4 membri prezenţi) 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 proiectului de hotărâre privind completarea 
Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014  

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

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 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
IONESCU TUDORIŢA
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