
             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 19 mp aparţinând 

domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 14 şi art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) 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, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 19 mp aparţinând 
domeniului public al comunei, situat în satul Mihail Kogalniceanu în cadrul imobilului 
reprezentând casa administraţiei care se învecinează la N – proprietate particulară (Md. 
Buzea Stan), V – str. Stadionului, S – str. Stadionului, E – domeniul public al comunei, 
cu destinaţia sediu pentru realizarea de materiale audio-video pentru emisiuni radio-tv în 
domeniul agriculturii.

Art. 2. Închirierea se realizează prin licitaţie publică, organizată în conformitate 
cu prevederile legale.

Art. 3. Termenul de închiriere este de 2 ani, iar preţul minim de pornire al 
licitaţiei este de 30 lei/lună pentru toată suprafaţa închiriată.

Art. 4. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art.5. Primarul comunei şi compartimentul de urbanism din cadrul aparatului 

propriu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
     Dobre Petrică        Secretar

              Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea pct. 1.1.13 din anexa la Hotărârea Consiliului 

Local Mihail Kogălniceanu nr. 3/30.01.2014

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 36 şi 37 alin. (1) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa nr. 2482/20.02.2014.
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2), 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, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se revocă pct. 1.1.13 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Mihail 
Kogălniceanu nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local pentru anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.

Art.2. Compartimentul asistenţă socială va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică compartimentului de asistenţă socială din 
cadrul primăriei, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Ialomiţa, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
     Dobre Petrică        Secretar

              Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



              România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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  

 
 

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. 6269/01.10.2012, nr. 

6279/01.10.2012, nr. 6270/01.10.2012, nr. 6268/01.10.2012, nr. 6264/01.10.2012, nr. 
6262/01.10.2012, nr. 6260/01.10.2012, nr. 8070/13.12.2012 şi nr. 8082/13.12.2012.

          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. – Neagu Victor Alexandru – suprafaţa de 300 mp, lot 54;
2. – Băjenaru Mihaela            – suprafaţa de 300 mp, lot 27/2;
3. – Mihăilă Virginia              – suprafaţa de 300 mp, lot 163;
4. – Zaharia Elena                  – suprafaţa de 300 mp, lot 27;
5. – Preda Cristi Marian         – suprafaţa de 300 mp, lot 27/3;
6. – Matei Stelian Constantin – suprafaţa de 300 mp, lot 124.

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. – Neagu Victor Alexandru – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
8082/13.12.2012;
2. – Băjenaru Mihaela            – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
6269/01.10.2012;
3. – Mihăilă Virginia              – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
6279/01.10.2012;
4. – Zaharia Elena                  – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
6268/01.10.2012;
5. – Preda Cristi Marian         – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
6264/01.10.2012;
6. – Matei Stelian Constantin – suprafaţa de 700 mp, contract de concesiune nr. 
8070/13.12.2012 ;
7. - Moise Elena                     – suprafaţa de 1000 mp, contract de concesiune nr. 
6270/01.10.2012;
8. - Şorici Ionuţ                      – suprafaţa de 1000 mp, contract de concesiune nr. 
6262/01.10.2012 ;
9. - Neagu Marinel                   – suprafaţa de 1000 mp, contract de concesiune nr. nr. 
6260/01.10.2012.

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 aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
     Dobre Petrică        Secretar

              Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________
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