
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 23.06.2015

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 
23.06.2015 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 23.06.2015

 

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

pentru secretar Constantin Mariana



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 23.06.2015

  
    

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 23.06.2015.

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 Cioară Marian a expirat in luna mai 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 23.06.2015

          
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

pentru secretar Constantin Mariana



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 încetarea de 
drept al mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian

Conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, actualizată, „calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
    a) demisie.”

Ca urmare a cererii de renunţare din calitatea de consilier local a dlui Gheorghe Marian, 
în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
actualizată, consiliul local va adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o 
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre 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 hotarare privind încetarea de 
drept a mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian

 

Ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local a dlui Gheorghe Marian, în 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, actualizată, mandatul de consilier local încetează de drept.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004, consiliul local va adopta în 
prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută 
şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

pentru secretar Constantin Mariana



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 încetarea de 
drept al mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian

  
    

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 23.06.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),  
art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede încetarea mandatului de consilier local al dlui Gheorghe 
Marian ca urmare a demisiei. 
 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 proiectul de hotărâre privind încetarea de 
drept al mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian

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

întocmit în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),  art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 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

pentru secretar Constantin Mariana



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 validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Buzea Ion

Prin adresa nr. 71/12.06.2015 Partidul Naţional Liberal confirmă apartenenţa la P.N.L. a 
supleantului Buzea Ion, ales pe lista pentru Consiliul Local la alegerile locale din 10 iunie 2012, 
în vederea validării mandatului de consilier local, ca urmare a demisiei dlui Gheorghe Marian.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) „comisia de validare examinează 
legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea 
mandatelor.” 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre 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 hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Buzea Ion

 

Ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local a dlui Gheorghe Marian, în 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, actualizată, mandatul de consilier local încetează de drept, consiliul local 
adoptând în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de 
situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

În urma verificării listei de candidaţi pentru consiliul local depusă de P.N.L. la alegerile 
din data de 10.06.2012 rezultă că următorul supleant este dl Buzea Ion.   

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

pentru secretar Constantin Mariana



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 validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Buzea Ion 

  
    

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 23.06.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede validarea mandatului de consilier local al dlui Buzea Ion. 
 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 proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Buzea Ion

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că este 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, 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

pentru secretar Constantin Mariana



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. 1725/21.05.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu solicită 
aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele justificative 
pentru luna aprilie 2015 în cuantum de 1,992,50 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. 1725/21.05.2015 Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu solicită 
aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele justificative 
aferente lunii aprilie 2015, în cuantum de 1.992,50 lei.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

pentru secretar Constantin Mariana



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 23.06.2015.

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 aprilie 2015 în cuantum de
1.992,50 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

pentru secretar Constantin Mariana



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

EXPUNERE  DE  MOTIVE

NR:_____/_____________

cu privire la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, virările de credite bugetare 
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin 
dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta 
fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere aceste considerente, precum şi adresa Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 22282/28.05.2015 şi adresa nr. 16599/2015 emisă de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,  propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2015 în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
M KOGALNICEANU IALOMITA

EXPUNERE

         Avand in vedere:
1.- Legea bugetului de stat pe anul 2015 , nr 186/2014:

2.-Hotarare nr 14/2015  privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a sumelor din
cota de 18.5% si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor:

3.- Adresa 203801/2015  emisa de AJFP IALOMITA TVA pentru echilibrare

4.-  Adresa  203890/2015   emisa  de  AJFP  IALOMITATVA  finantare  cheltuielilor
descentralizate;

5.-  Adresa  204107/2015   emisa  de  AJFP IALOMITA  nivelul  maxim al  cheltuielilor  de
personal
6.- Adresa 205696 /2015 privind repartizarea pe trimestre asumelor defalcate din TVA
7.-Adresa 16599/2015 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
PNDL ;
8.- Adresa nr 22282/2015 emisa de AJFP IALOMITA

      9.- si  pe baza veniturilor proprii incasate si a oportunitatilor aparute pe rarcursul executiei
bugetare  ,  Bugetul  local  si  Bugetul  de  venituri  proprii  al  Consiliului  Local  al  comunei  M.
Kogalniceanu ,  pentru anul 2015 , modificat si  supus spre aprobare  se prezinta astfel :

                   LEI
NR

CRT
INDICATORI PROGRAM 

2015
initial

Influente
 
Buget  rectificat

TOTAL VENITURI
2.857.360 136.000 2.993.360

1. IMPOZITE PE VENIT
-imp venit transf prop imob

    437.000 
      20.000

-cote defalcate din impozit pe venit 41.75  04 02 01     387.000
-sume din cota de 18.5% din IVG               04.02 04       30.000   

-sume din cota de 18 .05% din IVG- CJI   04 02 04   

2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   481.000  
-Impozit cladiri persoane fizice      21.000
-Impozit cladiri persoane juridice      26.000
-Impozit teren pesoane fizice      50.000
-Impozit teren persoane juridice        6.000
-Impozitul pe terenul extravilan    345.000   
-Taxe judiciare de timbru      32.000



- Alte impozite si taxe pe proprietate        1.000
3. SUME DEFALCATE DIN TVA DESCENTRAL  1505000

-pentru-finantare  chelt.  de  personal,drept  pri  hot
jud,bunuri si serv din invatamant

- salarii
- H J
- Bunuri si servicii

  
  

    972.000  
    194.000  
    120.000 

- finantare asistenta sociala     204.000 
- finantare ajutor social       15.000

4. SUME TVA ECHILIBRARE    193.360    
5. SUME TVA PENTRU  DRUMURI  JUDETENE SI

COMUNALE
          

                                

IMPOZIT PE SPECTACOLE                                                
6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR         68.000

- Impozit pe mijloace transport pers fizice          38.000
- Impozit pe mijloace transport pers juridice          13.000
- Taxe pt eliberare de licenta si autorizatii

7.
- Alte taxe pe utilizare bunuri
ALTE IMPOZITE SI TAXE

         17.000
           2.000

8. VENITURI DIN PROPRIETATE          57.000
- Venituri din concesiuni si inchirieri          57.000         

9. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE          10.000
- Taxe extrajudiciare de timbre          10.000

10. DIVERSE VENITURI            7.000                                 
11. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI          15.000

- Venituri din amenzi          15.000  
12. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII            5.000          136.000            136.000

-  Subventii  pentru  FINANTAREA PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PNDL
- Subventii 

      
                             136.000              136.000

- Subventii ajut incalz lemne           5.000
13. - Sume primite de la Fondul Agricol de Dezvoltare

Rurala –finantare proiect  GAL venituri sectiunea de
DEZVOLTARE

       77.000       

CHELTUIELI TOTAL   3.750.360        136.000             3.886.360

1. AUTORITATI PUBLICE     
    808.360

 
-Cheltuieli de personal

 
     423.000

- Bunuri si servicii

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

REPARATII  SI  MODERNIZA  CASA
ADMINISTRATIEI
- STRATEGIE DE DEZVOLTARE

     245.360    
       

     120.000 

       20.000
     2. FOND DE REZERVA LA DISPOZITIA AUT LOC

  
                                         
       -              



-Fond de rezerava la dispoz aut loc                                           
3 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA       88.000         

– din care - Politie comunitara
– chelt salarii
– bunuri si servicii

      68.000        
      48.000       
      20.000                                          

     -  Protectie civila si protectia contra incendiilor       20.000     
        - bunuri si servicii        20.000                                       

                               
4 INVATAMANT  1.531.000

- cheltuieli de personal  1.166.000
- bunuri si servicii  93 TVA  99 BL     260.000     
- burse elevi         5.000      

                                                   
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
    - REPARATII TEREN SPORT

          
    100.000             
      

5. CULTURA  RECREERE SI RELIGIE      82.000
      

- BIBLIOTECA      35.000
        - cheltuieli de personal      30.000       

- materiale
-

       5.000       

- CAMIN CULTURAL-
           - Cheltuieli de personal
            - bunuri si servicii

     32.000       
     12.000
     20.000

- SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE      15.000                            

– I. SPORT
– Bunuri si servicii 

     10.000         
     10.000
                                   

 -  INTRETINERE  BAZA  SPORTIVA  SI  DE
AGREMENT  

-          Bunuri si servicii

-SERVICII RELIGIOASE  transfer

      5.000

      5.000

6. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA    321.000    
- Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    286.000    
- Ajutor social      30.000      
- Ajutor incalzire BS        5.000

7. SERVICII PUBLICE     320.000 
- Iluminat public
    -   bunuri si servicii  
-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 ALIMENTARE CU APA    

      40.000                                   
      40.000
                                             

ADILD masura 322  transfer    200.000

ALIMENTARE  APA  STATIE  FILTRARE  APA
POTABILA

      80.000



8. SALUBRITATE    100.000

- Bunuri si servicii din care   100.000
           contributii ADI ECOO TAND       24.000 

                                        
 

9. TRANSPORT   480.000          136.000           616.000
Drumuri si poduri bunuri si servicii
 
Strazi   reparatii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI COM M
KOGALNIC    FEN

ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI  PNDL

REALIZARE  ACOSTAMENTE  SI  SANTURI  PT
COLECTAREA APEI PLUVIALE

     10.000  

     20.000
  
   200.000
     

   100.000         136.000              236.000

   150.000    

10. Prevenire si combatere inundatii si  ingheturi      20.000   
. TOTAL CHELTUIELI 3.750.360         136.000            3.886.360

EXCEDENT ANII  PRECEDENTI                          1.018.350 lei     propus a fi repartizat
astfel :
Finantare sectiunea de dezvoltare definitiv          893.000   lei ,
- acoperire gol casa                                                 125.350    lei

II   BUGET FINANTAT INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

                                                                                   Buget          influente               Buget 
                                                                                     initial                                  rectificat

             TOTAL VENITURI                                        158.547  
                  Venituri proprii                                           112.000  
                  Sume utilizate din excedent an precedent     46.547  
                   
             TOTAL CHELTUIELI                                    158.547                             

         3.     ALTE ACTIUNI     alimentare cu  apa                               



                       Total venituri                                        158.547                             
                       Total cheltuieli                                      158.547                              
                           Cheltuieli de personal                          36.000                                 
                           Bunuri si servicii                                122.547   

Excedent ani precedenti in suma de 46.547 lei vor fi utilizati in anul 2015 pentru efectuare de
cheltuieli cu aceeasi destinatie   la sursa E ,,Alte actiuni economice’’.                                       

Veniturile bugetului local pe anul 2015 reprezinta limite minime de realizat care permit
efectuarea cheltuielilor. In cazul in care veniturile prevazute in bugetul local pe anul 2015 nu se
realizeaza, se va limita efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate corespunzator
veniturilor incasate.

                                           
                                                              CONTABIL

                                                  NITU ELENA



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 
rectificarea bugetului local pe anul 2015

  

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

analizat raportul compartimentului 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 convocat în data de 23.06.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii 
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 prezenţi) 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 proiectului de hotărâre privind
 rectificarea bugetului local pe anul 2015

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

întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 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

pentru secretar Constantin Mariana



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 închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp
din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 consiliul local „hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes local, în condiţiile legii.”

Potrivit art. 123 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ “ Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 
judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 
legii. Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 
legii.”

Proiectul de hotărâre prevede închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta 
Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în satul Mihail Kogalniceanu, cu destinaţia punct de lucru 
recoltare probe biologice.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă 
de 16 mp din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

 
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 închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp
din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 consiliul local „hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes local, în condiţiile legii.”

Potrivit art. 123 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ “ Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 
judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 
legii. Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 
legii.”

Proiectul de hotărâre prevede închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta 
Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în satul Mihail Kogalniceanu, cu destinaţia punct de lucru 
recoltare probe biologice.

INSPECTOR
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie

socială, protecţie mediu şi turism
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp
din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

  
    

Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie 
socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul compartimentului 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 convocat în data de 23.06.2015.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
pulice locale nr.215/2001 şi prevede închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta 
Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa cu destinaţia punct de 
lucru recoltare probe biologice.

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
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 proiectului de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă
de 16 mp din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa

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

întocmit în conformitate cu prevederilei 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

pentru secretar Constantin Mariana
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