
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 26 iunie 2014

Încheiată astăzi 26.06.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 160/13.06.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc: dl Dobre 
Petrică şi dl Crăciun Stelică.  

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

loc la data de 20.05.2014 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind aprobarea unui număr de 3 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat
cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

2) Hotărâre privind concesionarea unui număr de 6 loturi teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei 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 2 persoane şi încetarea prin 
retragere a concesiunii pentru un număr de 3 persoane. Proiectul de hotărâre a fost
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, 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 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl
primar.

5) Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
        Diaconescu Nicolae                                                                                 Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 26.06.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 160/13.06.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Dobre Petrică şi
dl Crăciun Stelică.  

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, 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 20.05.2014 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 unui număr de 3 cereri şi atribuirea în 

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 6 loturi teren 

intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 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 2 persoane şi încetarea
prin retragere a concesiunii pentru un număr de 3 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 actualizarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru.

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 unui număr de 3 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.



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. 22.

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 concesionarea unui număr de 6 loturi 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

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. 23.

  
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 2 persoane şi 
încetarea prin retragere a concesiunii pentru un număr de 3 persoane.

Dl Barbu – în legătura cu S.C. AURUM VERDE LEGNUM SRL , era 
nemulţumită doamna, de ce i se retrage concesiunea.

Dl primar – nu ei i se retrage concesiunea, sunt două societăţi, una este ea 
administrator, la aceasta este fiul său. Despre societatea fiului său este vorba, întrucât nu 
a construit nimic şi a trecut 1 an.

Dl Barbu – dar a spus că a făcut cerere pentru prelungire.
Dl Diaconescu – de ce nu are voie să mai construiască ?
Dl primar – nu are legătură cu ea, este vorba de firma fiului său. Acesta e prin 

Germania. Ea a ridicat construcţia.   
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. 24.

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.
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. 25.

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

Dl primar - este vorba de loturile pentru case, acum legea prevede până la 1000 
mp. Diferenţele mici de teren care au rămas după ce s-au împărţit loturile în 1000 mp pot 
fi concesionate sau închiriate.  

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. 26.

Alte discuţii:
Dl primar – în legătură cu terenul pentru baza sportivă, nu s-a identificat o 

suprafaţă de teren care să corespundă.
Dl Barbu – dar nu s-a stabilit că se întruneşte comisia de urbanism să analizeze, 

de unde ştiţi că nu este?
Dl primar – conform cerinţelor din PUG nu corespunde nici o suprafaţă, după 

şedinţă să rămână comisia. 
Dl primar prezintă cererea dlui Radu Octavian Laurenţiu care solicită 

concesionarea suprafeţei de 2000 mp pentru activităţi agricole.
Este un acord de principiu, dacă sunteţi de acord să se concesioneze. Trebuie 

intabulat terenul şi apoi se va concesiona prin licitaţie publică.
Dl primar prezintă cererea dlui Hangu Gheorghe preot paroh la Parohia Mihail 

Kogălniceanu prin care solicită sprijin financiar pentru construirea unei clădiri în curtea 
bisericii.

Dl Natu – există posibilitatea sa-i ajutăm?



Dl primar – prin toamnă vom şti ce bani vom mai avea, după ce vom plăti 
cheltuielile pe care le avem. Când vom găsi o posibilitate de finanţare, vom modifica 
bugetul.

Dl Florea Ion – am putea să-i ajutăm, este biserica noastră.
Dl primar – momentan, avem alte cheltuieli – să luăm lemne pentru şcoală, 

primărie, curăţenia în şcoală.   
Dnei Brescan, prezentă la şedinţă, i se explică cu privire la încetarea prin retragere

a concesiunii pentru S.C. AURUM VERDE LEGNUM SRL. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
        Diaconescu Nicolae                                                                                 Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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