
          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014  

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), 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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
      
     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 39
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 21.10.2014 



         România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
 în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
actualizată;

- adresa Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu nr. 2063/07.10.2014.  
Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul secretarului;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Mihail 
Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehologic Mihail Kogălniceanu, 
după cum urmează:

- dl Diaconescu Nicolae
- dl Crăciun Stelică
Art. 2. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, persoanele nominalizate la art. 1. şi 

Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Liceului 
Tehnologic Mihail Kogălniceanu, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa.

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                            Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 40
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 21.10.2014 



             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în

temeiul Legii nr. 15/2003 pentru un număr de 7 persoane şi încetarea prin retragere a
concesiunii pentru un număr de 10 persoane  

 
 

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
- prevederile cap. VI art. 8.27 din contractele de concesiune nr. 8075/13.12.2012, nr. 

2734/23.04.2013, nr. 5864/03.09.2013, nr. 5894/03.09.2013, nr. 5898/03.09.2013, nr. 
5902/03.09.2013, nr. 5906/03.09.2013, nr. 5890/03.09.2013, nr. 5912/03.09.2013, nr. 
5915/03.09.2013.

          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 retragere dreptul de folosinţă pentru terenul intravilan situat în comuna 
Mihail Kogălniceanu, atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
întrucât nu s-a început construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii 
terenului, acesta aflându-se în starea iniţială, următoarelor persoane :

1. – Munteanu Florentina Mariana – suprafaţa de 300 mp, lot 112;
2. – Mircea Nelu                             – suprafaţa de 300 mp, lot 53;
3. – Boitan Ionuţ                             – suprafaţa de 300 mp, lot 33;
4. – Tudor Mihai                             – suprafaţa de 300 mp, lot 51;
5. – Agapie Costel Lică                  – suprafaţa de 300 mp, lot 27/4;
6. – Puchianu Fănel                        – suprafaţa de 300 mp, lot 15;
7. – Bălăceanu Florin                      - suprafaţa de 300 mp, lot 113.



Art. 2. Se retrage concesiunea pentru terenul intravilan situat în comuna Mihail 
Kogălniceanu şi încetează contractul de concesiune, întrucât nu s-a respectat termenul de 
12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, terenul 
aflându-se în starea iniţială, următoarelor persoane :

1. – Munteanu Florentina Mariana  – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
8075/13.12.2012;
2. – Mircea Nelu                              – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
2734/23.04.2013;
3. – Boitan Ionuţ                              – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
5864/03.09.2013;
4. – Tudor Mihai                              – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
5894/03.09.2013;
5. – Agapie Costel Lică                   – suprafaţa de 373 mp, contract de concesiune nr. 
5898/03.09.2013;
6. – Grigore Adi Adrian                  – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
5902/03.09.2013 ;
7. -  Puchianu Fănel                         – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
5906/03.09.2013;
8. - Bălăceanu Florin                       – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
5890/03.09.2013;
9. – Puchianu Constantin                 – suprafaţa de 1000 mp, contract de concesiune 
nr. 5912/03.09.2013 ;
10. – Rusu Adrian Costel                – suprafaţa de 1000 mp, contract de concesiune nr.
5915/03.09.2013. 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului 
urbanism, compartimentului impozite şi taxe locale, primarului comunei Mihail 
Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa şi persoanelor menţionate la art. 1 
şi art 2. 

 Art.4. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 41
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 21.10.2014 



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 2014

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 30 septembrie 
2014, la venituri în sumă de 2.508.327 lei şi la cheltuieli în sumă de 2.155.417 lei cu un 
excedent în sumă de 352.910 lei şi excedent din anii precedenţi în sumă de 791.365 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 30 septembrie 2014, la venituri în sumă de 83.047 lei şi la cheltuieli 
în sumă de 92.976 lei, cu un deficit în sumă de 9.929 lei şi excedent din anii precedenţi în
sumă de 53.089 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 43
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 21.10.2014 



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 

243583/15.10.2014.
Examinand :

- 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 bugetul local pe anul 2014 rectificat la venituri în sumă de  
3.545.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.293.000 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2014 rectificat la venituri în sumă de 150.000 lei şi la cheltuieli în sumă
de 203.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 42
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 21.10.2014      
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