
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 21 octombrie 2014

Încheiată astăzi 21.10.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 200/14.10.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Gheorghe 
Marian şi dl Florea Ion.  

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 30.09.2014 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2014. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi 
pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

2. Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail 
Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Mihail 
Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi 
pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. 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. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru şi 2 
abţineri, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 2014. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Florea Neculai                                                                                       Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 21.10.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 200/14.10.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Gheorghe 
Marian şi dl Florea Ion.  

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 30.09.2014 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
Se prezintă ordinea de zi :
1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru anul 2014. 
2) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Mihail Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 
Mihail Kogălniceanu.  

3) Proiect de 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.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 

2014.
Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(Barbu Mihăiţă).

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2014. 

Dl Barbu – sunt în total 43 de funcţii publice ?



Dna secretar – nu, sunt 11 funcţii publice – 1 funcţie publică de conducere 
secretar, 10 funcţii publice de execuţie din care 9 funcţii clasa I şi 1 funcţie clasa III. Nu 
se adună toate coloanele, sunt detaliate pe grade, clase. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 39.

PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Mihail Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Mihail 
Kogălniceanu. 

Dl Barbu – nu sunt probleme, adică pot fi şi in Consiliul de administraţie şi 
consilieri locali ? Trebuie să fie nominalizate persoanele sau doar stabilit ca număr?

Dl Cioară – pot fi în consiliul de administraţie dacă sunt consilieri locali ?
Dl primar – nu sunt incompatibili. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 40.

PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de 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. 

Dl Barbu – să vină Ududui Angelică să prezinte. 
Dl primar – prezint eu, aveţi toate datele trecute în expunere.
Dl Barbu – nu trebuie să verificăm contractele dacă au expirat ?
Dl primar – în contract este prevăzut că daca, în termen de 1 an de la încheiere nu 

încep lucrările de construcţie se retrage concesiunea pentru teren.   
Nu înţeleg ce vrei să se facă anchete sau ce ?
Legea prevede destul de clar acest lucru.



Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru şi 2 abţineri (Barbu Mihăiţă şi Zidaru Gheorghe), din totalul de 
11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 41.

PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Dl primar prezintă adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa.
Dl Barbu – Dacă adresa este pe 15.10.2014 de ce nu am primit mai devreme de 

astăzi? 
Dl primar – nu mă sperii dacă arunci pixul.
Dl Barbu – ar trebui să vă fie, la următoarea şedinţă nu o să mai fiţi.
Dl Florea Neculai – vă rog să faceţi linişte.
Dl primar prezintă expunerea de motive.
Dl Barbu – ar trebui să-l trimiteţi pe Mitică să nu mai facă by-pasuri la oameni la 

apă.
Dl Voinea – unde este făcut aşa ceva, spune la cine că noi nu ştim. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Barbu Mihăiţă), din totalul de 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 42.

PUNCTUL V DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 
30 septembrie 2014. 

Dl primar – din 3 în 3 luni se supune spre aprobare execuţia bugetară. La apă s-a 
cheltuit mai mult decât încasările (pentru curent, analize la apă) şi am acoperit din 
excedent.

Dl Barbu – vreau autorizaţia sanitar-veterinară la apă la următoarea şedinţă.
Dl primar – este pentru vizare la DSV, au spus că este gata.
Dl Barbu – nici la şcoală nu îndepliniţi condiţiile, aveţi hârtie la şcoală ? Ce a 

declarat directoarea nici nu e adevărat.
Dl primar – nu trebuie să baţi cu pumnul în masă. Autorizaţia este în regulă.   



Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Barbu Mihăiţă), din totalul de 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 43.

Alte discuţii:

Dl primar – Barbu Mihăiţă a cerut verbal la secretariat să fie prezentate copii după
2 contracte: cel cu asfaltare străzi şi cel privind reabilitare Cămin Cultural.

Dl Barbu – daţi-mi-le să le văd.
Dl primar – le prezint tuturor.
Dl Barbu – ridicaţi mâna în şedinţă şi nu ştiţi pentru ce votaţi, nu ştiţi că 

răspundeţi pentru ceea ce votaţi.
Dl Crăciun – pentru ce am ridicat mâna şi am aprobat îmi asum răspunderea, dacă

nu spun nimic asta nu înseamnă că nu ştiu de ce am ridicat mâna.
Dl Barbu – a fost returnată garanţia de bună execuţie?
Dl primar – garanţia a fost plătită integral la început şi se restituie la final, toate 

documentele, lucrările sunt verificate de cei de la APDRP, AFIR acum.      
Dl Barbu – în faţa porţii la mama, de ce nu repară cum a fost la început?
Dl Voinea – dar nu este proprietatea ei, este domeniul public acolo. Normal că vor

repara după ce vor termina strada.

   
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
           Florea Neculai                                                                                       Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa
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