
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 30 ianuarie 2014

Încheiată astăzi 30.01.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 4/24.01.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Gheorghe 
Marian, dl Dragu Adrian, dl Zidaru Gheorghe şi delegatul sătesc Fedul Maxim.  

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 17.12.2013 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
30.01.2014. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru.

2) Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor 
disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

3) Hotărâre 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 
voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

4) Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului 
Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 
2014. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5) Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2014. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

6) Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu în 
domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în suprafaţă de 582 
mp. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.



7) Hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 
un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

8) Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014. Proiectul de hotărâre 
a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – 
dl primar.

9) Hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp teren intravilan  aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

10) Hotărâre privind aprobarea regulilor şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu nivelul şi natura 
riscurilor locale. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi 
pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar. 

11) Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (studiu de 
fezabilitate şi documentaţie de avizare) pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare şi 
modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă 
de iniţiator – dl primar.

12) Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Asfaltare şi modernizare 
străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 10 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 30.01.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 4/24.01.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Gheorghe 
Marian, dl Dragu Adrian, dl Zidaru Gheorghe şi delegatul sătesc Fedul Maxim.  

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 17.12.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 30.01.2014.

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia 
terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

3. Proiect de hotărâre 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.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea 
Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Mihail 
Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în 
suprafaţă de 582 mp.

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea 
şi exercitarea activităţii de audit public intern.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp teren intravilan 

aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor şi a măsurilor de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu nivelul şi 
natura riscurilor locale.

Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâri:



1) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
(studiu de fezabilitate şi documentaţie de avizare) pentru obiectivul de 
investiţii "Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa”.

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Asfaltare şi 
modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 10 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 30.01.2014.

Propuneri : 1) dl Diaconescu Nicolae propune pe dl Dobre Petrică- se supune la 
vot – 9 voturi pentru.

2) dl Dobre Petrică propune pe dl Florea Ion – se supune la vot – 1 voturi pentru, 
8 voturi împotrivă.

Preşedinte de şedinţă este ales dl Dobre Petrică cu un număr de 9 voturi pentru şi 
se adoptă Hotărârea nr. 1.

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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situaţia terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 2.

  

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 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.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 3.

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 stabilirea cuantumului chiriei pentru 
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2014.

Dl Barbu  - suma de 15 lei/oră este pentru închirierea salonului de nunţi sau a 
căminului Cultural?

Dl primar – pentru închirierea salonului de nunţi pentru organizarea diverselor 
adunări, care nu sunt organizate de autorităţile publice ale comunei Mihail Kogălniceanu. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 4.

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 aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2014. 



 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 5.

PUNCTUL VI 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 trecerea din domeniul public al comunei 
Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în 
suprafaţă de 582 mp.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 6.

PUNCTUL VII 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 însuşirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.

Dl primar – întrucât Asociaţia Comunelor din România Filiala Judeţeană Ialomiţa 
nu doreşte să realizeze un astfel de acord de cooperare, vom realiza acest lucru cu Filiala 
Judeţeană Călăraşi.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 7.

PUNCTUL VIII 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 bugetului local pentru anul 
2014.

Dna contabil prezintă raportul şi modificările apărute, ca urmare a trasmiterii 
Hotarârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre modificat şi se 
aprobă cu un număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi 
se adoptă Hotărârea nr. 8.

PUNCTUL XI 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 suprafeţei de 4159 mp 
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 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 9.

PUNCTUL X 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 regulilor şi a măsurilor de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu nivelul 
şi natura riscurilor locale.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 10.



PUNCTUL XI 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 documentaţiei tehnico-
economice (studiu de fezabilitate şi documentaţie de avizare) pentru obiectivul de 
investiţii "Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa”.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 11.

PUNCTUL XII 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 cofinanţării proiectului 
"Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 12.

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează 
            Dobre Petrică                                                                                        Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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