
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 31 martie 2014

Încheiată astăzi 31.03.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 116/25.03.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte dl Barbu Mihăiţă.  

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 14.02.2014 si s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind revocarea pct. 1.1.13 din anexa la Hotărârea Consiliului Local 
Mihail Kogălniceanu nr. 3/30.01.2014. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

2. Hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 19 mp aparţinând 
domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 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 6 persoane şi încetarea prin 
retragere a concesiunii pentru un număr de 9 persoane. Proiectul de hotărâre a fost
adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Dobre Petrică                                                                                       Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.03.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 116/25.03.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte dl Barbu Mihăiţă.  

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 14.02.2014 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind revocarea pct. 1.1.13 din anexa la Hotărârea   
Consiliului Local Mihail Kogălniceanu nr. 3/30.01.2014.  

2) Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 19 mp 
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

3) Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul 
intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 pentru un număr de 6 persoane 
şi încetarea prin retragere a concesiunii pentru un număr de 9 persoane.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 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 revocarea pct. 1.1.13 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local Mihail Kogălniceanu nr. 3/30.01.2014. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru, din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 15.



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 închirierea spaţiului în suprafaţă de 19 
mp aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru, din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 16.

  

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 6 persoane şi 
încetarea prin retragere a concesiunii pentru un număr de 9 persoane.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 17.

DISCUŢII :

Dl primar şi dl Ududui Angelică - inspector în cadrul compartimentului de 
urbanism prezintă din Regulamentul local de urbanism utilizări admise, utilizări admise 
cu condiţionări şi utilizări interzise pentru diferite tipuri de construcţii.

Dl primar – prezinta cererea stareţului Mănăstirii Hagieni, prin care solicită un 
sprijin financiar în sumă de 51.230 lei pentru cumpărarea învelitoarei de tablă din cupru.

Dl primar – şi biserica de aici, în 2015 se vor împlini 100 de ani de la atestare, şi 
vom încerca în măsura în care vom putea, legal, să sprijinim ambele lăcaşuri de cult. 
Suma cerută de ei este foarte mare, nu avem . Momentan nu putem să rectificăm bugetul 
local, decât începând cu trimestrul III.



Dl primar prezintă cererea dlui Stîngă Miti, prin care solicită cumpărarea terenului
concesionat pe care are construită casa de locuit. Raportul de evaluare este finalizat. 
Preţul este de 3100 lei fără TVA. Dar cartea funciară nu este încă finalizată.

După ce va fi întocmită, vom supune spre dezbatere şi aprobare un proiect de 
hotărâre cu privire la vânzarea terenului. 

 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Dobre Petrică                                                                                        Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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