
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 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2014 în forma şi conţinutul 
prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



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 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2014

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, 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 29.04.2015.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 
decembrie 2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, 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 aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2014

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, 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. 1163/16.04.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 
solicită aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele 
justificative pentru luna martie 2015 în cuantum de 2.207,54 lei. 

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. 1163/16.04.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 
solicită aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele 
justificative aferente lunii martie 2015, în cuantum de 2.207,54 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 decontării 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 29.04.2015.

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 martie 2015 
în cuantum de 2.207,54 lei.

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 decontării 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 aderarea comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa - Brăila

şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila  

Conform art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, actualizată, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din 
străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Astfel, prin acest proiect de hotărâre se propune aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa 
- Brăila şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.02.2010 s-a aprobat aderarea comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dunărea de
Jos Subregiunea Borduşani – Giurgeni.

Având în vedere faptul că, asociaţia şi-a schimbat denumirea în Asociaţia Grupul 
de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa – Brăila, se impune aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu la noua Asociaţie.
Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa 
- Brăila şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila.  

 

 
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 aderarea comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa - Brăila

şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila  

Conform art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, actualizată, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din 
străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Astfel, prin acest proiect de hotărâre se propune aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa 
- Brăila şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.02.2010 s-a aprobat aderarea comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dunărea de
Jos Subregiunea Borduşani – Giurgeni.

Având în vedere faptul că, asociaţia şi-a schimbat denumirea în Asociaţia Grupul 
de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa – Brăila, se impune aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu la noua Asociaţie.

  
  

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 aderarea comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa - Brăila

şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila  

  
    

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 29.04.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi prevede aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa 
- Brăila şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila.

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 aderarea comunei Mihail
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius

Ialomiţa - Brăila şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila  

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) 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 retragerea dreptului 
de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003

 şi încetarea prin retragere a concesiunii   

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală nr. 15/2003, 
republicată „ beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a 
consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.”

Având în vedere că persoanelor cărora li s-a atribuit în folosinţă gratuită suprafaţa 
de 300 mp nu au început construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii 
terenului se supune consiliului local spre dezbatere şi aprobare retragerea dreptului de 
folosinţă asupra terenului atribuit.

În contractele de concesiune încheiate pentru terenul intravilan concesionat se 
prevede la art. 8.27 că, în cazul în care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data 
încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, concedentul are dreptul 
să retragă concesiunea.

Astfel, se supune consiliului local spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind retragerea concesiunii pentru aceste persoane şi încetarea contractelor de 
concesiune.  

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 retragerea dreptului 
de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003

 şi încetarea prin retragere a concesiunii   

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală nr. 15/2003, 
republicată „ beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a 
consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.”

În contractele de concesiune încheiate se prevede la art. 8.27 că, în cazul în care 
nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea 
lucrărilor de construire, concedentul are dreptul să retragă concesiunea.

Proiectul de hotărâre prevede retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul 
intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 pentru un număr de 1 persoană şi încetarea
prin retragere a concesiunii pentru un număr de 1 persoană, întrucât nu s-au început 
lucrările de construire în termen de un an de la data atribuirii terenului, acesta aflându-se 
în starea iniţială.

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 retragerea dreptului 
de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003

 şi încetarea prin retragere a concesiunii   

     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 29.04.2015.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, republicată şi prevederile cap. VI art. 8.27 din contractele 
de concesiune.

Proiectul de hotarare prevede retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul 
intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 pentru un număr de 1 persoană şi încetarea
prin retragere a concesiunii pentru un număr de 1 persoană.  

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 retragerea dreptului 
de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003

 şi încetarea prin retragere a concesiunii   

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
republicată şi prevederile cap. VI art. 8.27 din contractele de concesiune, 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 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 Dungă Raul - Alexandru, 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
Conisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

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 agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism 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 29.04.2015.

 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
Cioară Marian

Membri: Gheorghe Marian

               Dragu Adrian

              Zidaru Gheorghe

              Barbu Mihăiţă



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 concesionarea unui număr de 3 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 3 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, din care 2 loturi cu destinaţia construire locuinţă şi 1 lot cu destinaţia 
construire anexe gospodăreşti.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind concesionarea unui număr de 3 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 concesionarea unui număr de 2 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire locuinţă, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 58, care se învecinează la    
N - E - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 60/1;

2) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 47, parcela 3660/2, care se învecinează la    
N – domeniul privat al comunei,  E – proprietate privată imobil nr. cadastral 
20403, S – Toma Constantin, V – strada Crinului.
şi concesionarea unui număr de 1 lot teren intravilan aparţinând domeniului privat

al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia construire anexe 
gospodăreşti, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 parcela nr. 1, care se învecinează la
N - V - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1, S – drum stradal 
111/1.

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Conisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 3 loturi
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism 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 29.04.2015.

 Proiectul de hotărâre prevede concesionarea unui număr de 2 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire locuinţă şi concesionarea unui număr de 1 lot teren
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail 
Kogălniceanu, cu destinaţia construire anexe gospodăreşti.

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
Cioară Marian

Membri: Gheorghe Marian

               Dragu Adrian

              Zidaru Gheorghe

              Barbu Mihăiţă



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de
3 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 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 inventarului bunurilor din domeniul privat al 
comunei astfel:

1. poziţia 15 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 12  P 1027 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000”

2. poziţia 46  - coloanele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 2: “ Teren intravilan N – domeniul privat al comunei,  E – proprietate privată 

imobil nr. cadastral 20403, S – Toma Constantin, V – strada Crinului”
- coloana 3: „T – 47  P 3660/2 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000” 

3. poziţia 54 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 660/1  P 6 lot nr. 1”
- coloana 4: „318”

4. poziţia 81 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1047  - teren neproductiv”

5. poziţia 82 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1056  - teren neproductiv”

şi completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei astfel: 

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

92 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei  
                  V – drum stradal 1026/2 
                  E – Şeitan Nicolae                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 12
P – 1027 lot. nr. 2 

1000

93 Teren intravilan 
N – imobil nr. cadastral 21035,  E – imobil nr. cadastral 
20403, S – domeniul privat al comunei, V – strada Crinului

T 12
P – 1027 lot. nr. 2 

59



94 Teren intravilan 
N – domeniul privat al comunei,  E – domeniul privat al 
comunei, S – domeniul privat al comunei, V – strada 
Fântânii

T 660/1
P –6 lot. nr. 2 

318

95 Teren intravilan 
N – imobil nr. cadastral 1138,  E – drum stradal 1918, S – 
domeniul privat al comunei, V – Preda Matache

T 27
P –2076 

1769

96 Păşune T 970 38,7891

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 inventarului bunurilor din domeniul privat al 
comunei astfel:

6. poziţia 15 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 12  P 1027 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000”

7. poziţia 46  - coloanele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 2: “ Teren intravilan N – domeniul privat al comunei,  E – proprietate privată 

imobil nr. cadastral 20403, S – Toma Constantin, V – strada Crinului”
- coloana 3: „T – 47  P 3660/2 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000” 

8. poziţia 54 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 660/1  P 6 lot nr. 1”
- coloana 4: „318”

9. poziţia 81 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1047  - teren neproductiv”

10. poziţia 82 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1056  - teren neproductiv”

şi completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei astfel: 

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

92 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei  
                  V – drum stradal 1026/2 
                  E – Şeitan Nicolae                                

T 12
P – 1027 lot. nr. 2 

1000



                  S – domeniul privat al comunei  
93 Teren intravilan 

N – imobil nr. cadastral 21035,  E – imobil nr. cadastral 
20403, S – domeniul privat al comunei, V – strada Crinului

T 12
P – 1027 lot. nr. 2 

59

94 Teren intravilan 
N – domeniul privat al comunei,  E – domeniul privat al 
comunei, S – domeniul privat al comunei, V – strada 
Fântânii

T 660/1
P –6 lot. nr. 2 

318

95 Teren intravilan 
N – imobil nr. cadastral 1138,  E – drum stradal 1918, S – 
domeniul privat al comunei, V – Preda Matache

T 27
P –2076 

1769

96 Păşune T 970 38,7891

INSPECTOR
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Conisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

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 agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism 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 29.04.2015.

 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
Cioară Marian

Membri: Gheorghe Marian

               Dragu Adrian

              Zidaru Gheorghe

              Barbu Mihăiţă



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.
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