
          
           România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
   

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 15.09.2014

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa de îndată din 15.09.2014,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier _____________, care propune ca preşedinte de şedinţă pe 
dl consilier _________________ pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier ______________ se alege preşedinte al şedinţei  
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
15.09.2014 şi pentru următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează
                                                                                     Secretar
                                                                                                           Ionescu 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 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. 

234085/13.08.2014.
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  
3.536.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.284.000 lei, cu un excedent din anii precedenţi 
în sumă de 791.365 lei repartizat astfel: suma de 748.000 lei pentru finanţare secţiunea de
dezvoltare şi suma de 43.365 lei pentru acoperire gol de casă; bugetul de venituri proprii 
la venituri în sumă de 150.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 203.000 lei, cu un excedent 
din anii precedenţi în sumă de 53.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2014, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                                                                                                                Secretar
                                                                                                          Ionescu 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 aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 
Mihail Kogălniceanu şi Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, actualizată ;

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată; 

- adresa Parohiei Mihail Kogălniceanu nr. 12/2014;
- adresa Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni nr. 11/2014.
Examinand :

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. c), 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. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, din 
bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru lucrări de reparaţii, Parohiei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Art. 2. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, din 
bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru lucrări de reparaţii, Mănăstirii „Sf. 
Nicolae” Hagieni, judeţul Ialomiţa. 

 Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                                                                                                                Secretar
                                                                                                           Ionescu 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 completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul 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 completează programul anual de achiziţii publice pentru anul 2014, cu 
un număr de 2 poziţii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
                                                           Secretar

     Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



Primăria Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa 

                                                                                                                              
Completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2014

Obiectul contractului CPV     Valoarea
estimata 
fara TVA

Procedura
aplicata

Data
estimata

pt
inceperea
procedurii

( luna)

Data
estimata

pt
finalizarea
procedurii

( luna)

Persoana
responsabila  cu

aplicarea
procedurii

(EURO) ( LEI) 

Contracte de lucrari 
Asfaltare şi 
modernizare străzi în 
comuna Mihail 
Kogălniceanu

45233120-6
Lucrări de construcţii de 
drumuri

402.667 1.830.000 Cerere  de
ofertă

11 12 Crăiţă Eduard
Cristian

Servicii de proiectare 
“Asfaltare şi 
modernizare străzi în 
comuna Mihail 
Kogălniceanu” 

71322500-6
Servicii pentru proiectare
tehnică pentru 
infrastructura de 
transport 

28.825 131.000 Încredinţare
directă

08 09 Crăiţă Eduard
Cristian

      Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează
                                                                                                                    Secretar

                                                            Ionescu Tudoriţa


	CPV

