
 
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 20.05.2014

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 20.05.2014 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 20.05.2014

 

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 20.05.2014

  
    

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 20.05.2014.

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 Dobre Petrică a expirat in luna martie 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 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 20.05.2014

          
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 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31decembrie 2013 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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2013

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, 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 20.05.2014.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 
decembrie 2013.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2013

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, 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 actualizarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile art. art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

Având în vedere completările şi modificările intervenite asupra inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei este necesară actualizarea acestuia.

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, 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 actualizarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

 

In conformitate cu prevederile art. art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

Având în vedere completările şi modificările intervenite asupra inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei este necesară actualizarea acestuia, 
drept pentru care se supune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 
actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

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 inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

  
    

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 20.05.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
 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 actualizarea inventarului
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa

      Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata
ca este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, 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
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