
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 14 februarie 2014

Încheiată astăzi 14.02.2014 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 105/13.02.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Diaconescu 
Nicolae, dl Nedelcu Ion şi delegatul sătesc Fedul Maxim.  

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

loc la data de 30.01.2014 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Barbu 
Mihăiţă).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii 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 aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de 
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
pentru anul şcolar 2014-2015. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 11 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 14.02.2014 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 105/13.02.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Diaconescu 
Nicolae, dl Nedelcu Ion şi delegatul sătesc Fedul Maxim.  

La şedinţa Consiliului Local participă 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 30.01.2014 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

Dl Barbu – de ce nu este menţionat că am spus să se specifice din ce este 
procentul de 3,5% pentru cofinanţare la proiectul cu drumurile.

Dna secretar – procentul este de 3,35%, iar dl primar a prezentat în şedinţă 
proiectul de hotărâre cu privire la cofinanţarea din bugetul local. Este 3,35% din valoarea 
proiectului. Nu am dosarul aici, dar valoarea proiectului este de 7 miloane şi ceva lei, iar 
cofinanţarea reprezintă, nu am suma exactă în faţă, 266 de mii şi ceva lei.

  Dl Barbu – dar din ce anume este suma de 266 de mii … ?
Dna secretar – v-am spus, aşa cum a prezentat şi dl primar în şedinţă este 3,35% 

din valoarea proiectului.
Dl Barbu – să vină dna contabilă să ne spună ce reprezintă cofinanţarea.
Dna contabil menţionează că nu ştie care sunt sumele, că acest proiect este abia la 

început, că nu a fost aprobată documentaţia.
Dl Barbu – dar nu trebuie să ştim ce sumă este? Pentru ce se plăteşte? Dacă la 

licitaţie se licitează o sumă mai mică de 7 milioane? De ce să plătim 266 de mii şi ceva, 
când ar putea să fie mai mică? Sunt din cheltuieli eligibile?

Dna secretar -  suma a fost menţionată de dl primar în şedinţă când a prezentat 
proiectul. Este 3,35% din valoarea proiectului, din cei 7 milioane şi ceva, ca nu am 
dosarul aici. Cofinanţarea reprezintă consultanţă,  studiu de fezabilitate,  avize, acorduri , 
şi alte asemenea. Este din valoarea totală a proiectului, nu din valoarea cu care se 
licitează contractul de execuţie lucrări. Nu se stabileşte în funcţie de valoarea cu care se 
licitează execuţia lucrării.

Dl Natu -  cofinanţarea este probabil pentru plata avize, acorduri şi ce mai este, 
vom relua discuţia, dacă este cazul, când va fi dl primar.     

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru 1 vot împotrivă (Barbu 
Mihăiţă).

  
 Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice 
pentru anul 2014.



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2014-2015.
Se aprobă cu 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 Programului anual de achiziţii 
publice pentru anul 2014.

Dl Barbu – sunt trecute şi tonetele pentru piaţă ?
Dl Voinea – sunt comandate, trebuie să sosească.
Dl Barbu – când vin ?
Dl Voinea – trebuie să sosească.
Dl Florea Ion – la pct. 2 investiţia depăşeşte valoarea pentru încredinţare directă ? 

cât este limita maximă – 30.000 euro ?
Dna secretar – 100.000 euro pentru fiecare achiziţie de lucrări.
Dl Florea Ion – pentru apă minerală nu este trecut prea mult. Ce faceţi cu atâta ?
Dl Voinea – nu cumpărăm, doar dacă va fi nevoie vreodată să fie cuprins în planul 

de achiziţii.   
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. 13.

  

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 aprobarea menţinerii reţelei şcolare a 
unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2014-2015.   



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. 14.

Alte discuţii :

Dl viceprimar Voinea Vasilică – este o cerere trimisă prin e-mail prin care se 
solicită închirierea unui spaţiu pentru studio audio-video. Cel de lângă poştă.

Dl Barbu – dar nu este închiriat, nu este casa de ajutor reciproc?
Dl viceprimar – nu este închiriat.
Dl Barbu – cine e societatea ?
Dna secretar- SC Agro House Holding SRL, să realizeze materiale video şi audio 

pentru România rurală.
Dl Natu – vor să facă materiale video şi audio despre agricultură, un post prin 

internet, aşa am înţeles din discuţia cu dl primar.
Dl Barbu – de ce nu au venit aici, să spună cine sunt, ce vor?
Se supune la vot : 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă.    

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează 
            Dobre Petrică                                                                                        Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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