
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 16.03.2015

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

În baza propunerilor ce vor fi formulate de consilierii locali în cadrul şedinţei din 
data de 16.03.2015 se va adopta hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioada de 3 luni.  

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind alegerea
 preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 16.03.2015

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 
acesta.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
 de şedinţă al Consiliului Local din data de 16.03.2015

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul 
de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) 
şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele
trei luni întrucât mandatul dlui Crăciun Stelică a expirat in luna februarie 2015. 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri prezenţi) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre 
şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 16.03.2015

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Potrivit articolului 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice se 
asigură din bugetele locale ale unităţilor administrative teritoariale de care aparţin 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

Potrivit art. 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 „Consiliul de administraţie al unităţii 
de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente 
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare”.

Astfel, prin adresa nr. 399/17.02.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 
solicită aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele 
justificative. 

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

 

 
PRIMAR

DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Potrivit articolului 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice se 
asigură din bugetele locale ale unităţilor administrative teritoriale de care aparţin unităţile
de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

Astfel, prin adresa nr. 399/17.02.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 
solicită aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele 
justificative aferente lunii ianuarie 2015, în cuantum de 2154 lei.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu,

judeţul Ialomiţa

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului şi proiectul 
de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local convocat în data de 16.03.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi prevede decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 
de la Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, pentru luna ianuarie 
2015.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei
cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

Conform art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cererea pentru atribuirea terenului se 
depune la consiliul local al comunei în care solicitantul, cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 
ani, are domiciliul şi nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren 
destinat construirii unei locuinţe.

Potrivit art. 5 din acelaşi act normativ „Consiliul local căruia i-a fost adresată 
cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se 
va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.” 

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 1 cerere prin care se 
solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren în suprafaţă de 1000 mp pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui  
număr de 1 cerere şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată, şi prevederile H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 şi  prevede aprobarea unui număr de 1 
cerere depusă de către Băjenaru Margareta, care solicită atribuirea în folosinţă gratuită de 
teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

În urma analizării cererilor de către comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 s-a 
constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale, fapt pentru care se supune spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

    

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

    Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 1 cerere prin care se 
solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 1
cerere şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republictă, şi prevederile 
H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul local exercită 
atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, 
după caz.

Proiectul de hotărâre prevede modificarea şi completarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat al comunei astfel:

- modificarea poziţiei 50 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2015 
privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, coloana 3 şi 4 şi vor avea următorul cuprins:

coloana 3: “T – 660/1 P – 2/1”
coloana 4: „1000”
- completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
7/29.01.2015, cu 8 poziţii, astfel:

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

84 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei  
                  V – str. Fântânii 
                  E – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 2/2 

500

85 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – Md. Bocârnea Constantin  
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 7

1000

86 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 8

1000

87 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 9

1000



88 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 10

1000

89 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 11

1000

90 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 12

1000

91 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 13

248

      

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede modificarea şi completarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat al comunei astfel:

- modificarea poziţiei 50 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2015 
privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, coloana 3 şi 4 şi vor avea următorul cuprins:

coloana 3: “T – 660/1 P – 2/1”
coloana 4: „1000”
- completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
7/29.01.2015, cu 8 poziţii, astfel:

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

84 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei  
                  V – str. Fântânii 
                  E – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 2/2 

500

85 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – Md. Bocârnea Constantin  
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 7

1000

86 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 8

1000

87 Teren intravilan T 660/1 1000



Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

P – 9

88 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 10

1000

89 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 11

1000

90 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 12

1000

91 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei                                
                  E – str. Dealului 
                  V – domeniul privat al comunei                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 660/1
P – 13

248

INSPECTOR
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa

    Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 8 loturi
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Proiectul de hotărâre prevede concesionarea unui număr de 8 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situate în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire locuinţă.

Având în vedere cererile pentru solicitarea de teren în concesiune supun spre 
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 8 loturi
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Proiectul de hotărâre prevede şi concesionarea unui număr de 8 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situate în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire locuinţă, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 51, care se învecinează la 
N - E - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, S – drum stradal 51/1;

2) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 16, care se învecinează la 
N – V – S – domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1;

3) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 53, care se învecinează la 
N - E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1;

4) suprafaţa de 865 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 11/1, care se învecinează la 
N – V – S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1;

5) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 15, care se învecinează la 
N – V – S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1;

6) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 163, care se învecinează la 
N - S - E – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 122/1;

7) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1, lot nr. 117/1, care se învecinează 
la N - E – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 3782, S – drum stradal 
3782; 



8) suprafaţa de 1000 mp situată în parcela 1027, lot nr. 2, cvartal 12, care se 
învecinează la N - S – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 1026/2, E – 
Şeitan Nicolae.

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 8 loturi
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

     
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 

disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), 
art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede concesionarea unui număr de 8 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situate în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire locuinţă.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de
8 loturi teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail

Kogălniceanu

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 
Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

Secretar
Ionescu Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea
atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a

produselor din sectorul agricol 

Potrivit art.5 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ”costurile generate de tipărire a 
atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile 
judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se 
recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea 
acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive.” 

De asemenea, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 ”costurile generate 
de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din 
bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, 
iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, 
municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi 
pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la 
propunerea autorităţilor executive.” 

În acest sens, se propune stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de 
producător din sectorul agricol în sumă de 20 lei şi a taxei pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol în sumă de 40 lei

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea 
atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea
atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a

produselor din sectorul agricol 

Potrivit art.5 alin.(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ”costurile generate de tipărire a 
atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile 
judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se 
recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea 
acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor 
executive.” 

De asemenea, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 ”costurile generate 
de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din 
bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, 
iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, 
municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi 
pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la 
propunerea autorităţilor executive.” 

În acest sens, se va propune un proiect de hotărâre privind stabilirea sumelor 
pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol şi pentru eliberarea unui 
carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

SECRETAR

IONESCU TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea
atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a

produselor din sectorul agricol

     
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 

disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), 
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul agricol.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de 
producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru
eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local 
adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

Secretar
Ionescu Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi
vânzarea terenului intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail

Kogălniceanu în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti

Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliile locale pot hotărî vânzarea 
unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt 
ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiind de un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte
pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Prin cererea înregistrată la nr. 7480/22.12.2014 dl Stîngă Miti a solicitat 
cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, pe care îl deţine conform 
contractului de concesiune nr. 1111/20.06.1997 şi pe care a edificat casa de locuit – 
proprietate personală.

Terenul intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Nouă, nr.
5, tarlaua 561/1/1, lot 4, nr. cadastral 21290, are următoarele vecinătăţi: 
- la Nord: teren domeniul privat al comunei;
- la Vest: teren domeniul privat al comunei;
- la Sud: teren domeniul privat al comunei;
- La Est: strada Nouă (drum stradal 561/1).  

Preţul propus conform raportului de evaluare este de 3.100 lei la care se adaugă 
T.V.A. 

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului 
de evaluare şi vânzarea terenului intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 
Mihail Kogălniceanu în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti în forma şi conţinutul 
prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi
vânzarea terenului intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail

Kogălniceanu în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti

Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliile locale pot hotărî vânzarea 
unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt 
ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiind de un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte
pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.

Prin cererea înregistrată la nr. 7480/22.12.2014 dl Stîngă Miti a solicitat 
cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, pe care îl deţine conform 
contractului de concesiune nr. 1111/20.06.1997 şi pe care a edificat casa de locuit – 
proprietate personală.

Terenul intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Nouă, nr.
5, tarlaua 561/1/1, lot 4, nr. cadastral 21290, are următoarele vecinătăţi: 
- la Nord: teren domeniul privat al comunei;
- la Vest: teren domeniul privat al comunei;
- la Sud: teren domeniul privat al comunei;
- La Est: strada Nouă (drum stradal 561/1).  

Preţul propus conform raportului de evaluare este de 3.100 lei la care se adaugă 
T.V.A. 

Conform art. 123 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii construcţiilor sunt 
notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local şi îşi pot exprima opţiunea
de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

SECRETAR

IONESCU TUDORIŢA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 

  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi
vânzarea terenului intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail

Kogălniceanu în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti

     
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 

disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea 
terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Nouă, nr. 5, tarlaua 
561/1/1, lot 4, nr. cadastral 21290 către dl Stîngă Miti, concesionar în baza contractului 
de concesiune nr. 1111/20.06.1997.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de
evaluare şi vânzarea terenului intravilan aparţinând domeniului privat al comunei

Mihail Kogălniceanu în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 
123 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

Secretar
Ionescu Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Prin Măsura MIGAL 4 – Măsura 413 Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 
în valoare a moştenirii rurale” a fost încheiat cu  A.P.D.R.P. contractul de finanţare nr. 
C413322011232312004/31.10.2013 privind realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei 
de drumuri comuna Mihail Kogălniceanu”. Prin acest program a fost asfaltată strada 
Câmpului pe o lungime de 740 metri din cei 1.450 metri piatră, valoarea investiţiei fiind 
de 523.448,36 lei.

La data de 14.11.2014 a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi, având în
vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa în forma 
şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Prin Măsura MIGAL 4 – Măsura 413 Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 
în valoare a moştenirii rurale” a fost încheiat cu  A.P.D.R.P. contractul de finanţare nr. 
C413322011232312004/31.10.2013 privind realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei 
de drumuri comuna Mihail Kogălniceanu”. Prin acest program a fost asfaltată strada 
Câmpului pe o lungime de 740 metri din cei 1.450 metri piatră, valoarea investiţiei fiind 
de 523.448,36 lei.

La data de 14.11.2014 a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, şi astfel se 
impune modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Mihail Kogălniceanu.

INSPECTOR
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

    Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul urbanism, expunerea de motive 
a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 16.03.2015.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii privind 
bunurile proprietate publică nr. 231/1998, actualizată şi prevederile H.G. nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind 
modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 
231/1998, actualizată şi prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, sens în care avizează favorabil proiectul de
hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR

IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2015, printre cele mai importante fiind:
- Realizare acostamente si santuri pentru colectarea apei pluviale;
- Strategia de dezvoltare locala a comunei Mihail Kogalniceanu ;
- Statie pentru filtrarea apei la gospodaria de apa;
- Reparatii si modernizare casa administratiei.    

Fata de cele mai sus mentionate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotarare in forma si continutul prezentat

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

 

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2015, printre cele mai importante fiind:
- Realizare acostamente si santuri pentru colectarea apei pluviale;
- Strategia de dezvoltare locala a comunei Mihail Kogalniceanu ;
- Statie pentru filtrarea apei la gospodaria de apa;
- Reparatii si modernizare casa administratiei.    

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul intocmit de inspector de specialitate Craita Eduard - 
Cristian, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce 
urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinară a Consiliului Local din 
data de 16.03.2015.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea programului anual de achizitii publice pe 
anul 2015, conform anexei la proiectul de hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si 
continutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA
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