
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 20 mai 2014

Încheiată astăzi 20.05.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 144/14.05.2014.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Dobre Petrică
şi dl Crăciun Stelică.  

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 31.03.2014 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
20.05.2014. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru.

2) Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2013. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

3) Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa . Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

4) Hotărâre privind închirierea unei locuinţe de serviciu situată în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
        Diaconescu Nicolae                                                                                 Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 20.05.2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 144/14.05.2014.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Dobre Petrică şi
dl Crăciun Stelică.  

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 31.03.2014 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 20.05.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 
2013.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei locuinţe de serviciu situată în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 20.05.2014.

Propuneri : 1) dl Diaconescu Nicolae propune pe dl Gheorghe Marian- se supune 
la vot – 1 vot pentru şi 9 voturi împotrivă.



2) dl Florea Neculai propune pe dl Diaconescu Nicolae – se supune la vot – 10 
voturi pentru.

Preşedinte de şedinţă este ales dl Diaconescu Nicolae cu un număr de 10 voturi 
pentru şi se adoptă Hotărârea nr. 18.

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 aprobarea execuţiei bugetelor la data de 
31 decembrie 2013.

Dl Barbu Mihăiţă – la canalizare mai este ceva de plată ?
Dl primar – la racordarea la curent, noi am achitat cotizaţia, cofinanţarea, dar 

Gura Ialomiţei şi Giurgeni nu plătesc.
Barbu Mihăiţă – Care este contribuţia fiecărei comunei ?
Dl primar – în jur de 3,5 miliarde. S-a făcut Căminul Cultural la Giurgeni, s-au 

asfaltat străzi.
Dl Barbu – dar nici nu luam proiectul dacă nu erau ei ?
Dl primar- ba da, că ne mai trebuiau 5 puncte şi făceam un after - school dacă era. 

Am crezut că sunt de bună credinţă, dar m-am înşelat, dacă tot nu vor plăti îi vom acţiona
în instanţă.

Dl Diaconescu – nu putem să retragem din banii primiţi.
Dl primar – nu, banii vin pe ADI Lunca Dunării, nu pe primărie.
La fiecare 3 luni am aprobat execuţia, acum este pe ultimul trimestru.
Dl Barbu – au fost încasări mai mari decât s-a prevăzut ?
Dl primar – da.
Dl Barbu – la subvenţii 25.000 lei sunt de la păşune ?
Dl primar – nu, nu luăm bani pe păşune, sunt de la alimentare cu apă.
Dl Florea Ion – preţul la apă s-a mărit?
Dl primar – nu , acum suntem în faza de obţinere a licenţei, după aceea.
Dl Barbu – de unde sunt subvenţiile?
Dl primar – sunt venituri proprii, dar aşa se numeşte capitolul.
Dl Barbu – acum ceva timp era vorba să se angajeze o persoană la apă.
Dl primar – nu, momentan nu, vrem ca împreună cu Gura Ialomiţei să constituim 

un SRL.   
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. 19.

  
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 actualizarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.   

Dl Diaconescu – sunt multe vetre de casă.
Dl primar – sunt cele pe care nu au acte şi nici nu le-au solicitat, dar care spun că 

au fost ale lor sau ale părinţilor lor.
D, Florea Ion – Gică Ghimbăţeanu este singurul care a primit în întravilan şi i s-a 

diminuat în extravilan.
Dl Barbu – care sunt la dispoziţia consiliului local din terenuri?
Dl primar – cele care nu sunt concesionate, închiriate.
Dl Zidaru – dar nu poate să le concesioneze?
Dl primar – să le închirieze, dar te poţi înţelege cu ei, sunt bătrâni.
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. 20.

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 închirierea unei locuinţe de serviciu 
situată în localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Dl primar – dna Ududui Roxana solicită închirierea locuinţei. Pe o perioadă de 5 
ani, cu drept de prelungire.

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. 21.

Alte discuţii:
 Dl primar prezintă raportul de activitate pe anul 2013.
Dl primar – vreau să vă cer acordul de principiu pentru construirea podului la 

Hagieni, pentru documentaţia SF.
Dl Barbu – fix sau flexibil.
Dl primar – fix în beton.
Dl Barbu – dar nu s-au mai făcut SF pentru pod, cred că vreo 5 –6.



Dl primar – sunt valabile doar 2 ani şi am făcut decât în 2006 o dată.
Se votează cu 11 voturi pentru demararea SF- ului.  
Dl primar – prezintă cererea dlui Miclea Ionel Constantin care solicită 

concesionarea suprafeţei de 2000 mp pentru construirea unei baze sportive.
Trebuie găsit terenul pe care poate să facă construcţia. Trebuie avut în vedere 

PUG în ce zone are voie să facă o astfel de construcţie.  
Dl Barbu – să spună personal ce vrea să facă, este aici prezent. Îi impunem 

condiţii, dacă în 6 luni sau 1 an nu obţine avizele să i se rezilieze contractul.
Dl primar – nu putem să impunem condiţii, legea prevede un an pentru a începe 

construcţia. Comisia de urbanism să analizeze şi să identifice un teren.
 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
        Diaconescu Nicolae                                                                                 Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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