
                       România 
                 Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor 

disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se actualizează situaţia terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al 
unităţii administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii, în vederea aplicării 
dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

          Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
              Crăciun Stelică                                                                            Secretar                

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 3
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015



           Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 3/29.01.2015

                   Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

SITUAŢIA
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii 

administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii

Localitatea Total
suprafaţă
- mp - 

Din care :
Curţi

construcţii
Arabil
- mp -

Vii Livezi Păşuni

Mihail 
Kogălniceanu

65.169 65.169

Hagieni   42.000   42.000

Date de identificare a suprafeţelor de teren:

- satul Mihail Kogalniceanu – 65.169 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, parcela: 1, 1/1 – 
9/1 10/2, 10/3, 11/1, 11/5, 11/6, 15, 16, 16/1, 24, 27/4, 27/5, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 31 –
33, 37 – 49, 51, 52/1, 52, 53, 58, 65/2, 68/2, 110/2, 112 – 114, 112/1, 117/1, 117/2, 
120/1, 122/1, 127/1, 159/1, 159 – 163, 167 – 172, 172/1, 172/2, 182/2, 183 – 185.

- satul Hagieni                      - 42.000 mp intravilan în tarlaua 171, parcela 944.     

  

    Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
        Crăciun Stelică                                                          Secretar

               Ionescu Tudoriţa

            



                              România
                       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă în

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa;
            Având în vedere:

- prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.28 alin. (1) – ( 7) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat. 

Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de asistenţă socială
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

                Art.1.  Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 
2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte 
de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul asistenţă socială din cadrul primăriei va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică compartimentului de asistenţă socială din 
cadrul primăriei, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Ialomiţa, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.
  
 
Preşedinte de şedinţă  Contrasemnnează
    Crăciun Stelică                     Secretar

                            Ionescu Tudoriţa

Nr. 4
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015



Consiliul Local Mihail Kogălniceanu      Anexa la HCL nr. 4/29.01.2015
Judeţul Ialomiţa

PLAN DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2015, pentru repartizarea orelor de munca
prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat

ACTIUNEA/OBIECTIV RESPONSABIL TERMENE REZULTATE ASTEPTATE

Obiectiv strategic 1 : Incluziunea sociala si asigurarea participarii active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare ore la 
solicitarea  primarului comunei Mihail Kogalniceanu, in cadrul unor actiuni sau lucari de interes local 
 Obiectiv operational 1.1 : Asigurarea si imbunatatirea permanenta a activitatii desfasurate de catre persoanele majore apte de 
munca din familia beneficiara de ajutor social in cadrul unor actiuni sau lucari de interes aflate in atributiile Primariei Mihail 
Kogalniceanu

Actiunea 1.1.1. :
- deszapezirea cailor de acces la 
institutiile publice

Viceprimar ianuarie – februarie
decembrie  Dobandire de noi 

abilitati si cunostinte de 
catre beneficiarii de 
ajutor social ;

 Sustinerea 
functionalitatii 
persoanei/familiei, 

Actiunea 1.1.2.:
- asigurarea lemnelor pentru 
centralele termice (primarie, scoala, 
gradinita) si a functionarii acestora

Viceprimar ianuarie – aprilie
noiembrie - decembrie

Actiunea .1.1.3: Viceprimar lunar



- efectuat curatenie domeniul public
al comunei si institutiile publice

mentinerea in mediul 
propriu de viata ;

 Prevenirea savarsirii 
actelor infractionale 
prin crestera gradului de
utilitate urmare a 
implicarii beneficiarilor 
in actiuni in folosul 
comunitatii si totodata a
propriei 
persoane/familii ;

 Contribuirea 
beneficiarilor de ajutor 
social la mentinerea 
curateniei comunei ;

 Prevenirea 
marginalizarii sociale a 
acestei categorii de 
beneficiari prin 
participarea activa la 
actiuni in folosul 
comunitatii ;

 Utilizarea eficienta a 
resurselor umane aflate 
la dispozitia Primariei 
Mihail Kogalniceanu cu
cheltuieli reduse de la 
bugetul local

Actiunea 1.1.4.:
- efectuat lucrari de intretinere si 
paza la platforma de compost

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.5. :
- lucrari de intretinere si extindere 
cimitir

Viceprimar martie - octombrie

Actiunea 1.1.6. :
 - reparatii curente (primarie, scoala,
gradinita) 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.7. :
- lucrari de intretinere si 
monitorizare la Podul de la Hagieni 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.8. :
- efectuat curatenie/intretinere si
noi amenajari in parc, drumuri 
publice
- lucrari de intretinere a zonelor 
de protectie severa la puturile 
forate F1, F2, F3 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.9. :
- lucrari de intretinere salon de nunti

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.10. :
- curatat malul raului Ialomita

Viceprimar martie - octombrie

Actiunea 1.1.11. :
- supravegherea zonelor limitrofe 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.12.:
- intretinere pepiniera

Viceprimar martie - octombrie



Actiunea 1.1.13. :
- lucrari de intretinere stadion

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.14. :
- amenajare parculete de joaca 
pentru copii, plantat flori, pomi, 
intretinere spatii verzi 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.15. :
- actiuni de instructaj privind 
normele de tehnic a securitatii 
muncii pentru toate persoanele care 
presteaza actiuni ori lucrari de 
interes local

Compartimentul pentru situatii
de urgenta

lunar

 Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnnează
     Crăciun Stelică                                                                        Secretar

                                                                             Ionescu Tudoriţa



            România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

 al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2015

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile Ordinului MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor.
Examinând :

- expunerea de motive a primarului ;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2015, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul pentru situaţii de urgenţă vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

  Preşedinte de şedinţă Contrasemnnează
       Crăciun Stelică                                 Secretar

                            Ionescu Tudoriţa

Nr. 5
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

                                                                                        APROBAT,
                                                             CONSILIUL LOCAL M. KOGALNICEANU
                                                                                  JUDETUL IALOMITA

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 
AL COMUNEI  MIHAIL KOGALNICEANU

JUDETUL IALOMITA

- 2015 - 



CAPITOLUL I

Definitie , scopuri, obiective

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate la
nivelul  unitatii  administrativ  teritoriale  ,  masurile,  actiunile  si  resursele  necesare
pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile  acestui  plan  sunt  de  a  asigura  cunoasterea  de  catre  toti  factorii
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia
unei situatii de urgent , de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim
in caz de urgenta , adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta , prin evitarea

manifestarii  acestora  ,  reducerea  frecventei  de  producfere  ori  limitarea
consecintelor , in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii
tipurilor de risc , conform schemei cu riscurile teritoariale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate
asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si alaborarea planurilor
operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii
situatiilor de urgenta;

CAPITOLUL II
Caracteriscile unitatii administrativ teritoriale

DESCRIEREA ZONEI  DE  COMPETENTA

2.1.  Aspecte administrative
Comuna Mihail  Kogalniceanu este compusa din 2 sate:  Mihail  Kogalniceanu care
este resedinta de comuna si Hagieni .

2.2. Asezare geografica si relief
Comuna Mihail Kogalniceanu se afla situata in partea de S-E a Baraganuli central,

foarte aproape de Dunare si traversata la sud de raul Ialomita .  Se invecineaza la N cu
judetul Braila, la V cu orasul Tandarei si comuna Valea Ciorii , la E cu comuna Giurgeni
si la S cu comuna Vladeni.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna s egaseste in zonele de lunca si de
terasa joasa ale Dunarii si Ialomitei care se racordeaza in acest sector.Deasemenea , se
remarca  si  prezenta  in  partea  de  sud  a  comunei  ,  campul  inalt  al  –  Podisul
Hagieni.Altitudinile medii ale lunci au valori de 8 – 12 m , iar cele ale terasei de 20-23 m.
Podisul Hagieni este o forma de relief care contrasteaza cu ansamblul peisajului , care
prezinta cote absolute de 65 – 90 m.

2.3. Caracteristici climatice



Prin asezarea sa in partea de S-E a tarii, comuna Mihail Kogalniceanu este supusa
influentelor  de  mase  de  aer  estice  –  continentale  ,  vestice  –  oceanice  si  sudice  –
mediteraneene , ceea ce conditioneaza un climat de tip continental  excesiv.In ceea ce
priveste regimunl precipitatiilor ,  varful istoric inregistrat este de 123,5 l /mp in data de
01.07.2006.

Valorile medii ale temperaturii, in functie de anotimp sunt:
               Iarna                 -7°C ,
               Primavara        +15°C,
               Vara                 + 22°C,
                Toamna           + 14°C.
Valorile extreme inregistrate sunt:
      valoarea maxima : +40,6°C in iulie 1946
     valoarea minima: - 30°C in februarie 1942

2.4. Reteaua hidrografica

Reteaua  hidrografica  a  comunei  Mihail  Kogalniceanu  este  reprezentata  de  raul
Ialomita. Debitul normal al raului Ialomita in zona comunei Mihail Kogalniceanu este de
60mc/s iar cel mai mare debit inregistrat in acesta zona  este de 468mc/s , pe data de
29.09.2005, in aval de Tandarei. 

2.5. Populatia

Potrivit “Recensamantului Populatiei  “ din anul 2010 populatia comunei este de
3220 locuitori, dintre care 3182 locuitori  in satul Mihail Kogalniceanu si 38 de locuitori
in satul Hagieni. In ceea ce priveste numarul de gospodarii , in satul Mihail Kogalniceanu
sunt 1033 de gospodarii iar in satul Hagieni sunt 16 gospodarii.

2.6. Cai de transport
Teritoriul administrativ al comunei este traversat la sud de artera de circulatie DN

2A  Bucuresti  –  Constanta  Din  aceasta  artera  porneste  DJ  212  prin  satul  Mihail
Kogalniceanu .Pe teritoriul comunei sunt aproximativ 29 de km de drumuri comunale si
stradale. Drumul comunal 2 , care face lagatura cu comuna Gura Ialomitei este asfaltat in
intregime  iar  Drumul  comunal  3  care  asigura  accesul  in  satul  Hagieni  este  pietruit.
Drumurile  stradale  de  pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  sunt  asfaltate  si
pietruite, starea acestora fiind buna.

2.7. Dezvoltarea economica
Economia comunei , reflecta caracteristica resurselor de care dispune , pe suportul

productiei  agricole  dezvoltandu  –  se  in  special  industria  alimentara.  Localizarea  in
interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta aspra potentialului economic si
a  posibilitatilor  de  valorificare  a  resurselor  de  dezvoltare  Atributele  calitative  ale
mediului  natural  –  conditiile  geomorfice  ,  climatice  ,  hidrografice   -  au  condus  la
specializarea economica a comunei  in activitati  agricole.  Pe teritoriul  comunei  Mihail
Kogalniceanu isi desfasoara activitatea mai multe asociatii agricole , si o serie de  agenti
economici , care au ca activitate principala comertul .



Comuna Mihail Kogalniceanu detine 6400  ha teren arabil, 549 ha teren intravilan,
200 ha de pasuni si 118 ha de padure.

2.8.  Infrastructuri locale  
In comuna , functioneaza invatamantul prescolar si primar + gimnazial precum si

clasele de liceu ale Liceului Tehnologic  Mihail Kogalniceanu , dupa cum urmeaza:
   - scoala Mihail Kogalniceanu functioneaza intr – un imobil in stare buna , format

din 12 sali de clasa din care 3 cabinete ( biologie , matematica si fizica ).
Deasemenea , intr-un local separat functioneaza gradinita de copii cu 3 grupe , in

total 90 de copii .
In satul Hagieni nu mai exista scoala si nici gradinita , iar copii de varsta scolara

frecventeaza cursurile scolare la scoala din Mihail Kogalniceanu  , aflata la 8 km de sat,
transportul elevilor din satul Hagieni la scoala din Mihail Kogalniceanu se face cu un
microbuz de transport elevi pus la dispozitie Consiliului Local de Inspectoratul Scolar al
Judetului Ialomita 

In comuna isi desfasoara activitatea 2 cabinete  medicale  umane cu 2 medici  de
familie si un cabinet stomatologic.

In satul Mihail Kogalniceanu exista  o biblioteca cu circa 4000 de volume.
In prezent, alimentarea cu apa in sistem centralizat se face numai in satul Mihail

Kogalniceanu , avand ca sursa de foraje cu adancimi de circa 100 m , distributia apei
facandu-se  printr-o  retea  cu  lungimea  totala  de  29  km..  Acest  sistem  centralizat  de
distributie a apei este functional din anul 2007.Satul Hagieni nu dispune de alimentare cu
apa in sistem centralizat.Cele 2 sate ale comunei nu beneficiaza in prezent de retea de
canalizare a apelor uzate.

Comuna nu este alimentata cu gaze naturale de la reteaua nationala de transport si
distributie.

Majoritatea gospodariilor sunt racordate la reteaua de transport a energiei electrice.

2.9. Perspective/ prognoze de evolutie

In  prezent  se  urmareste  obtinerea  unei  finantari  pentru  drularea  proiectului
« Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in Mihail Kogalniceanu », proiect care
ar urma sa asigure bransarea la sitemul de distributie a gazelor naturale a circa 600 de
gospodarii.

 Comunele  Mihail  Kogalniceanu,   Gura  Ialomitei  si  Giurgeni  au  infiintat  o
asociatie de dezvoltare intercomunitara , prin intermediul careia se va derula un proiect
cu finantare din fonduri  europene ,  proiect  care are  ca scop principal  realizarea  unui
sistem de canalizare pentru colectarea apelor menjere de la populatie si a unei statii de
epurare  pentru  epurarea  apelor  uzate,  pentru  toate  cele  trei  comune  memebre  ale
asocierii.Tot prin intermediul proiectului mai sus amintit se va realiza si asfaltarea a doua
drumuri stradale din satul Mihail Kogalniceanu si dotarea Caminului Cultural din Mihail
Kogalniceanu cu instrumnete muzicale , costume populare , calculatoare , retroproiector
etc.

CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta



3. RISCURI GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA
3.1. Tipuri de risc ce se pot manifesta in zona de competenta.

Identificarea riscurilor trebuie sa permita cunosterea mecanismelor si conditiilor
de  producere/manifestare  a  situatiilor  de  urgenta  ,  amploarea  si  efectele  posibile  ale
acestora.

3.2.1 Riscuri  naturale  (  furtuni,  inundatii,  tornade,  seceta  ,  inget
etc, )

 Fenomene meteorologice periculoase – pe teritoriul  administrativ  al  comunei
Mihail Kogalniceanu feneomenele meteorologice extreme sunt seceta si inghetul. 

 Fenomene meteorologice  periculoase se produc cu preponderenta in perioada calda a
anului si pe spatii destul de restranse.  Se manifesta prin cer inorat, ploi torentiale ,
descarcari  electrice  si  intensificarea  accentuata  a  vantului  .  Pagubele  constau  ,  in
general,  in  crengi  ale  copacilor  rupte,  afectarea  liniilor  de  alimentare  cu  energie
electrice si de telecomunicatii.

 inundatii 
In  comuna   Mihail  Kogalniceanu  exista  posibilitatea  inundarii  satului  Hagieni

datorita cresterilor de cote si debite ale raului Ialomita. Cele mai vulnerabile zone sunt in
dreptul localitatii Hagieni, in zona podului plutitor de la Hagieni unde exista pericolul
inundarii unui numar de 16 de gospodarii si a Manastirii Sf. Nicolae.

In  zona  de  responsabilitate  a  comunei  Mihail  Kogalniceanu  exista  o  lucrare
hidrotehnica (dig) care asigura protectia intregii comune pentru un debit de 458 mc/s si o
cota  de  610 cm.Digul  este  intr-o  stare  tehnica  buna,  singurele  probleme fiind  cele  2
amenajari de ecluzare din sistemul de irigatii care strapung digul. In ultimii ani, cele mai
grave probleme au fost inregistrate in timpul inundatiilor din 2005 cand podul plutitor din
satul Hagieni a fost luat de viitura si cand a existat pericolul inundarii satului Hagieni.

Timpul mediu de propagare a viiturii este de aproximativ 4 ore.
Deasemnea, exista riscul inundarii unui numar mic de gospodarii datorita ploilor

torentiale , in zonele unde exista diferente de nivel fata de restul gospodariilor si unde se
poate acumula apa in cazul caderii unor cantitati importante de apa . Aceste gospodarii
sunt situate, in principal, pe strazile Castanului si Viilor. 

 Inzapeziri si inghet 
Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si viscolelor care pot

dura de la cateva ore la  cateva zile  .Ele  pot  ingreuna functionarea corespunzatoare a
transportului si telecomunicatiilor , activitatea obiectivelor agricole , energie electrica.

Pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  cel  mai  mare  pericol  il  reprezinta
inzapezirea DJ 212 , drum care face legatura satului Mihail Kogalniceanu cu DN 2A si cu
orasul Tandarei.Totodata ,pericol deosebit prezinta si inzapezirea DC 3, drum care face
legatura dintre satul Hagieni si DN 2A. 

Datorita  inghetului  si  a  temperaturilor  scazute ,  pe raul  Ialomita  se  pot  forma
sloiuri de gheata care pot pune in pericol siguranta si integritatea podului plutitor din
satul Hagieni, podul fiind singura cale de acces in satul Hagieni.

 Seceta 
Seceta se poate produce in perioada calda a anului , cand temperatura aerului este

ridicata iar cantitatile de precipitatii cazute sunt foarte mici.



 Incendii de padure
     In comuna exista posibilitaea izbucnirii unor incendii de padure , insa acesta

reprezinta  un   risc  secundar.  Pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  exista
aproximativ 120 ha de padure – padurea Chirana.

Vulnerabilitatea la incendii a fondului forestier creste primavara, inaintea aparitiei
vegetatiei  si  toamna,  dupa  uscarea  vegetatiei,  in  perioadele  de  seceta  .  Acest  tip  de
incendii  se manifesta  in perioadele caniculare de vara cand gradul de uscaciune este
foarte mare datorita temperaturilor extrem de ridicate, cand este necesara supravegherea
atenta a acestor zone impadurite si toamna dupa uscarea vegetatiei. 

Cauzele care conduc la aparitia unor astfel de incendii sunt :
- folosirea iresponsabila a focului deschis ;
- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari aprinse ;
- jocul copiilor cu focul ;
- arderea  vegetatiei  erbacee  si  arbustive  rezultata  din  curatirea  unor

suprafate de teren ;
- autoaprinderea paturii organicede pe sol ;
- razele solare care trec prin cioburi de sticla aruncate la intamplare ;
- incendierile premeditate.

Frecventa acestor incendii este  foarte redusa.

 Avalanse -  nu este cazul

           Fenomene distructive de origine geologica :

 Alunecari de teren – teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu este in general ferit
de astfel de dezastre.

 Cutremure de pamant
Majoritaea constructiilor sunt din chirpici, rar cele care sunt din B.C.A. sau din

caramida si din acesta cauza un seism major ar produce pagube importante.Normativul
P100 – 92 stabileste pentru zona comunei urmatoarele valori ale coeficientilor TC si KS

privind protectia antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale,agrozootehnice
si industriale :

TC = 1,5 sec, respectiv KS= 0,16 ( zona seismica de calcul D ), ceea ce corespunde
cu intensitatea seismica de grad VIII MSK.  Nu sunt zone anume unde exista constructii
cu pericol de prabusire in caz de cutremur major insa majoritatea cladirilor construite din
chirpici pot fi afectate de un astfel de seism.

Riscurile tehnologice
            A. Industriale – la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu nu exista nici un
operator economic care intra sub incidenta H.G.R. nr 95/2003.

                  B. De transport si depozitare –  substantele chimice periculoase pot fi
transportate in cisterne sau containere sau alte tipuri de ambalaje pe teritoriul comunei
Mihail Kogalniceanu .
                  Deoarece teroriul comunei este traversta de DN 2A , drum care face legatura
cu Constanta ,  traficul  de marfuri  in zona fiind foarte intens ,  marindu-se riscul unui



posibil  accident  chimic  cu  eliberare  de  substante  periculoase  in  atmosfera  si  mediul
inconjurator.

                C. Transporturi
 Transportul rutier la nivelul comunei M. Kogalniceanu este reprezentat

de :
- DN 2A – Urziceni – Giurgeni
- DJ 212 – Mihail Kogalniceanu – Luciu 
- doua drumuri comunale.

          Cele mai multe si mai grave accidente se produc pe DN 2A.

 Transportul feroviar -  nu este cazul
 Transportul fluvial si maritim – nu este cazul
 Transportul aerian – nu este cazul
 Transportul prin retele magistrale – nu este cazul.

 D. Nucleare
     Sursa  de  risc  nuclear  care  ar  putea  afecta  teritoriul  comunei  Mihail

Kogalniceanu este centrala nuclearo-electrica CNE PROD CERNAVODA
          CENTRALA NUCLEARO -  ELECTRICA CNE Prod CERNAVODA este
construita pe malul stang al Canalului Dunare – Marea Neagra, la aproximativ 2 km Est
de  localitatea  Cernavoda  si  3  km Est  de  fluviul  Dunarea,   fiind  proprietatea  Regiei
Autonome de Electricitate “RENEL“.

Centrala Nucleara Electrica este proiectata sa cuprinda 5 grupuri de tip PHWR
– CANDU anvelopate cu o putere de 2180 MW/h si 700 Mwe fiecare.
           Obiectivul produce energie electrica.
           Riscuri  posibile :  accident  tehnologic  cu o evolutie  rapida la  CNE PROD
CERNAVODA  ,  urmat  de  deterioararea  anvelopei  de  protectie  ,  care  ar  produce  o
eliberare de izotopi radioactivi ai iodului,strntiului , cesiului precum si ai gazelor nobile.

Comuna  Mihail  Kogalniceanu  se  afla  in  zona  de  planificare  a  actiunilor  de
protectie pe termen lung (L.P.Z.), situandu - se la o distanta de 50 km fata de obiectiv.
Este zona in cere se iau din timp masuri pentru implementarea eficienta a actiunilor de
protectie pentru a reduce dozele acumulate pe termen lung din depuneri si prin ingestie.

E.  Poluare  ape  –  pe  teritoriul  comunei  nu  exista  surse  care  pot  deversa
substante poluante in raul Ialomita.

F. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari – nu este cazul.
G.  Esecul  utilitatilor  publice  –  exista  pericolul  unor  avarii  accidentale  la

retelele electrice, telefonice si la reteau de alimentare cu apa.In general, aceste avarii se
produc pe arii restranse in urma unor furtuni , deranjamentele fiind remediate in timp util.

H. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos –  nu s-au semnalat pe
teritoriul astfel de fenomene , dar exista posibilitatea aparitiei lor cu consecinte mai mult
sau mai putin grave in functie de categoria si marimea obiectului.
          I. Munitie neexplodata – a fost semnalat un caz de gasire de munitie neexplodata 
in anul 2012 , la gospodaria domnului Milea Constantin.



    3.1.3. Riscuri biologice
1. Riscul aparatiei unor epidemii 

            Situatia epidemiologica din tara noastra , coroborata cu pozitia geografica a
judetului Ialomita , precum si gradul de dezvoltare economico-sociala a acestuia poate
favoriza aparitia unor epidemii , cum ar fi : holera,meningita, epidemii hidrice cu diversi
germeni enterici, epidemii alimentare sau toxinfectii alimentare.

               a) Principalele surse de risc de epidemii din zona comunei Mihail Kogalniceanu
sunt : 

 Factori geografici :
          - raul Ialomita 
 Factori economici :

- industria alimentara si unitatile de alimentatie publica si colectiva ;
- aprovizionarea cu apa potabila a unor locuitori din surse de suprafata ( in

special in satul Hagieni unde nu exista sistem centralizat de alimentare cu
apa ).

b) Localitati si obiective :
 
              In satul Hagieni, alimentarea cu apa a populatiei se face din fantani, in acest sat
neexistand sistem de alimentare cu apa centralizat , apa este consumata direct , fara a mai
fi tratata , existand si pericolul poluarii apei din panza freatica , in cazul unor inundatii,
astfel incat pot fi declansate o serie de epidemii.
            In satul Mihail Kogalniceanu alimentarea cu apa se face in mod centralizat din
sitemul de alimentare cu apa , apa este captata din surse de adancime ( aproximativ 90 -
100 m ), sistemul fiind dat in folosinta in anul 2007 insa mai exista cateva gospodarii care
nu s-au bransat la acest sistem si care se alimenteaza cu apa din fantani. 

               2. Riscul aparitiei unei epizootii :
Avand in vedere faptul ca pe teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu  marea

majoritate a populatiei locuieste la curte si se ocupa cu cresterea animalelor , exista riscul
aparitiei unor epizootii diferite sau zoonoze ( boli transmisibile de la animale la om ).

a) Principalele surse de risc de epizootii pot fi datorate urmatorilor factori :
 Factori georgrafici :

               -    raul Ialomita
- localitatile si colectivitatile de animale si pasari  riverane cursului raului

Ialomita

 Factori economici :
- aprovizionarea  cu  apa  potabila  din  surse  de  suprafata  a  localitatilor  si

colectivitatilor de animale si pasari ;
- modul  in  care  sunt  respectate  si  aplicate  in  practica  masurile  igienico-

sanitare –veterinare.
- Inexistenta retelei  de canalizare 



         b) Localitatile si societatile cu profil zootehnic.

In  satul  Hagieni,  datorita  unei  eventuale  inundatii  si  datorita  fatului  ca
populatia  se  ocupa  cu  cresterea  animalelor  si  pasarilor,  exista  riscul  aparitiei  unei
mortalitati  in  randul  acestora,  crescand  riscul  declansarii  si  de  epizootii  sau  zoonoze
datorate acestei cauze. In localitatea Mihail Kogalniceanu exista o societate comerciala :
SC OMAR K SRL care are ca obiect principal de activitate crestrea ovinelor , existand
riscul producerii unor epizootii sau zoonoze .

         3.1.4. Riscul de incendiu

 Reprezinta unul din riscurile principale identificate la nivelul comunei. In anul
2014, in zona  de competenta a avut loc un incendiu la pe un teren agricol ( miriste) ce
apartine SC Sopema SRL , incendiul fiind stins de SVSU M. Kogalniceanu , cu ajutorul
utilajelor si al angajatilor SC Sopema SRL  , fara a fi nevoie de interventia pompierilor
profesionisti.

In anii precedenti s-a produs cateva incendii la gospodariile populatiei , cauza
acestor incendii fiind focul deschis lasat nesupravegheat si jocul copiilor cu focul . La
toate incendiile Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a actionat rapid pentru a
limita  propagarea  incendiului  la  gospodariile  vecine  sau  la  anexele  din  gospodaria
respectiva , pana la venirea echipajelor de pompieri profesionisti si a participat alaturi de
acestia la stingerea incendiilor.

Pagubele produse de aceste incendii nu au fost insemnate, fiind afectate cateva
anexe  gospodaresti,  au  fost  distruse  furajele  pentru  animale  din  gospodarii  si  alte
materiale combustibile.

Exista de asemenea, risc de incendiu la culturile agricole , in perioada de vara si
risc  de arderi  necontrolate  la miristi  sau la  igienizarea terenurilor  agricole   si  risc de
incendiu la fondul forestier de pe raza comunei Mihail Kogalniceanu

       
Capitolul IV

Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1 – Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie – interventie

Elaborarea conceptiei de desfasurare a actiunilor de protectie –interventie consta
in stabilirea etapelor si fazelor de intreventie , in functie de evolutia probabila a situatiilor
de urgenta , definirea obiectivelor , crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltare , a
premiselor  referitoare  la  conditiile  viitoare  ,  selectarea  cursului  optim  de  actiune  si
stabilirea  dispozitivului  de  interventie  ,  luarea  deciziei  si  transmiterea  acesteia  la
structurile proprii si cele de cooperare.

Evitarea  manifestarii  riscurilor  ,  reducerea  frecventei  acestora  ori  limitarea
consecintelor acestora se realizeaza prin:



a) monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu , hidrografici si
transmiterea  datelor  la  autoritatile  competente  –  se  realizeaza  de  grupa  de  cercetare
observare din cadrul S.V.S.U. Mihail Kogalniceanu;
b) activitati preventive – se realizeaza de specialistii de prevenire din cadrul S.V.S.U. si
alte persoane cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;
c)  informarea  populatiei  asupra  riscurilor  specifice  unitatii  administrativ  teritoriale  si
asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol – se realizeaza de
catre membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta , prin intalniri cu populatia,
prin popularizarea cu ajutorul afiselor si pliantelor amplasate in zonele des frecventate de
populatie etc.
d) exercitii si aplicatii – se realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta , in
colaborare  cu Inspectoratul  pentru  Situatii  de Urgenta  al  Judetului  Ialomita  si  cu alti
factori cu raspundere in domeniul situatiilor de urgenta.

Activitatile preventive planificate , organizate si desfasurate in scopul acoperirii riscurilor
sunt:

- controale si inspectii de prevenire atat la gospodariile populatie cat si la
agentii economici din comuna

- asistenta tehnica de specialitate;
- informarea preventiva;
- pregatirea populatiei;
- constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale.

Sectiunea a 2-a
Etapele de realizare a actiunilor

Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

- alertarea si /sau alarmarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;
-  informarea  Inspectoratului  pentru   Situatii  de  Urgenta  asupra  situatiei  create  si  se
solicita sprijin, daca situatia impune acest lucru.
- deplasarea la locul interventie a grupelor si echipelor specializate din cadrul S.V.S.U.
care vor asigura interventia;
-  intrarea  in  actiune  a  fortelor,  amplasarea  mijloacelor  si  realizarea  dispozitivului
preliminar de interventie;
- transmiterea dispozitiilor preliminare;
- recunosterea, analiza situatiei , luarea deciziei si darea ordinului de interventie;
- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor , animalelor si bunurilor ;
- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de intreventie la situatia concreta;
- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului.
- inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului.
- regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii;
-  stabilirea  cauzei  producerii  evenimentului  si  a  conditiilor  care  au favorizat  evolutia
acestuia ( daca este posibil ).
- retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii;



-  informarea  Inspectoratului  pentru  Situatii  de  Urgenta  Ialomita  asupra  intreventiei
efectuate ,  a cauzelor care au dus la aparitia  evenimentului/  dezastrului ,  a pagubelor
inregistrate  etc.
- analiza interventiilor si evidentierea masurilor de optimizare necesare.

Sectiunea a 3-a
Faza de urgenta a actiunilor

In functie de locul , natura , amploarea si de evolutia evenimentului , interventiile , la
nivelul comunei Mihail Kogalniceanu sunt organizate astfel:
-  urgenta I  este asigurata  de Serviciul  Voluntar  pentru Situatii  de Urgenta Mihail
Kogalniceanu, prin grupele si echipele specializate de care dispune;
- urgenta a II-a este asigurata de Garda de interventie Tandarei , situata la o distanta
de 9 km fata de Primaria M. Kogalniceanu.
-  urgenta  a  III-  a  este  asigurata  de  subunitatile  Inspectoratului  pentru  Situatii  de
Urgenta Ialomita .

Sectiunea a 4-a
Actiunile de protectie-interventie

Fortele de interventie specializate ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
actioneaza, conform domeniului de competenta , pentru:
a) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor materile , evacuarea si
transportul  victimelor  ,  cazarea  sinistratilor,  aprovizionarea  cu  alimente  ,
medicamente  si  materiale  de  prima  necesitate  –  se  realizeaza  prin  intermediul
echipelor  specializate  de  salvare  si  prim  ajutor,  evacuare,  logistica  ,  deblocare
-salvare  si alte echipe , in functie de natura urgentei.
b)  acordarea  primului  ajutor  medical  si  psihologic  ,  precum  si  participarea  la
evacuarea populatiei  ,  institutiilor  publice si a operatorilor  economici  afectati  – se
realizeaza de catre echipele specializate de salvare si prim ajutor, evacuare si de catre
personalul fortelor de intreventie, in scopul evitarii producerii panicii sau combaterii
acesteia in cazul in care aceasta s- a produs.
c)aplicarea  masurilor  privind  ordinea  si  siguranta  publica  pe  timpul  producerii
situatiei de urgenta – se asigura de catre Postul de Politie Mihail Kogalniceanu.
d) dirijarea si indrumarea corculatiei pe directiile si in zonele stabilite ca accesibile –
se realizeaza de Postul de Politie , prin personalul propriu sau prin personalul detasat
de la alte unitati.
e) diminuarea si/sau eliminarea avariior la retelele de cladiri cu functiuni esentiale ,
acaror  integritate  pe  durata  cutremurelor  este  vitala  pentru  protectia  populatiei
( primaria, dispensarele umane, scoala, politia etc)
f)  limitarea  proportiilor  situatiei  de  urgenta  si  inlaturarea  efectelor  acesteia  cu
mijloacele din dotare – se realizeaza de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
prin intermediul echipelor si grupelor specializate de care dispune.



Sectiunea a 5-a
Instruirea

Instruirea fortelor destinate intreventiei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii
de  Urgenta  se  realizeaza  in  baza  programului  anual  de  pregatire  in  domeniul
situatiilor de urgenta elaborat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
Ialomita  ,  in  care  sunt  incluse  temele  obligatorii  de  pregatire  precum si  pe  baza
exercitiilor si aplicatiilor stabilite de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.

Sectiunea a 6-a
Realizarea circuitului informational –decizional si de cooperare

Sistemul  informational-decizional  cuprinde  ansamblul  subsistemelor  destinate
observarii , detectarii , masurarii , inregistrarii , stocarii si prelucrarii datelor specifice
alarmarii, notificarii, culegerii si transmiterii informatiior si deciziilor de catre factorii
implicati in actiunile de prevenire si gestionare a unei situatii de urgenta.
Pentru  realizarea  unui  flux  informational-decizional  corespunzator  ,  la  nivelul
Comitetului Local pentru Situatii  de Urgenta exista urmatoarele cai si mijloace de
legatura:

-  pentru  conducerea  actiunilor  se  utilizeaza  sistemul  de  telecomunicatii
national/teritorial, dupa caz;
- daca situatia impune, C.L.S.U. asigura mijloace de transmisiuni mobile;
- legaturile intre toate structurile implicate in gestionarea unei situatii de urgenta se
realizeaza prin retele telefonice permanente ( fixe si mobile ), telefoane operative;
sistemul unic de instiintare despre situatiile de urgenta 112.
-  exista posibilitatea primirii  si transmiterii  de mesaje prin e-mail,  C.L.S.U. fiind
dotat cu calculatoare conectate la reteaua Internet.

Odata cu primirea unei instiintari/notificari despre posibilitatea aparitiei unei situatii
de  urgenta  ,  se  instituie  la  sediul  C.L.S.U.  serviciul  de  premanenta   cu  personal
specializat  si  instruit  in  primirea/transmiterea  mesajelor  astfel  incat  circuitul
informational-decizional si de cooperare sa se realizeze in conditii optime.

CAPITOLUL V
Resurse umane , materiale si financiare

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii de analiza
si de acoperire a riscurilor se realizeaza prin Planul de asigurare cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta anual de Comitetul
Local pentru Situatii de Urgenta Mihail Kogalniceanu.



In  functie  de  tipurile  de  riscuri  identificate  la  nivelul  comunei,  s-a  constituit  un
serviciu voluntar  pentru situatii  de urgenta de categoria  I  care are in componenta
urmatoarele echipe si grupe specializate:

- compartiment de prevenire – 6 persoane;
- grupa de interventie ( pompieri) –5 persoane;
- echipa cercetare –cautare – 3 persoane;
- echipa transmisiuni-alarmare – 3 persoane;
- echipa sanitar-veterinara – 3 persoane;
- echipa logistica – 3 persoane;
- echipa evacuare –3 persoane;
- grupa deblocare-salvare – 5 persoane;
- grupa decontaminare – 3 persoane.

Serviciul  Voluntar pentru Situatii de Urgenta este format din locuitori ai comunei
care  si-au exprimat  optiunea  de a  participa  ca  voluntari,  in  cazul  producerii  unor
situatii de urgenta, prin semnarea unui contract de voluntariat.
Pe langa aceste forte precizate mai sus, mai pot actiona in situatii de urgenta, dupa
caz  si  in  conditiile  legii  unitatile  politiei  si  jandarmeriei,  unitatile  specializate  ale
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, unitatile pentru asistenta medicala
de urgenta ale Ministerului Sanatatii,organizatriile neguvernamentale specializate in
actiuni de salvare , unitatile di formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinara,
formatiuni de paza a persoanelor si bunurilor etc.
Consiliul Local Mihail Kogalniceanu are incheiate contracte de sprijin in domeniul
situatiilor  de urgenta  cu SC SOPEMA SRL, SC TRANSEZEANU SRL si  cu I.I.
Mailat Ionut  societati cu sediul in Mihail Kogalniceanu care actioneaza cu utilajele
din dotare si cu personalul propriu in situatii de urgenta. 
In ceea ce priveste asigurarea cu resurse materiale si financiare , in bugetul propriu al
Consiliului  Local  se  prevad  anual  fondurile  necesare  pentru  buna  desfasurare  a
activitatilor Serviciului Voluntar.

CAPITOLUL VI
Logistica actiunilor

Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane , materiale, financiare sau
de alta natura utilizate in situatii de urgenta se realizeaza de Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta pe baza planurilor intocmite pe timp de normalitate.

Principalele elemente ale logisticii sunt:
-  aprovizionarea  cu  produse  alimentare,  farmaceutice  si  industriale  de  stricta
necesitate se realizeaza cu ajutorul SC BEBBYR COM SRL ;SC CARAIMAN SRL ,
SC  PARAMAR  SRL  (  produse  alimentare)  si  SC  BIOMED  SRL  (  produse
farmaceutice);
        - asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor – se asigura de
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.
        - asigurarea tehnicii de interventie si a echipamentelor de protectie, pe categorii
de risc in parte se realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.



       -  asigurarea medicala si sanitar-veterinara – se realizeaza de catre CMI Dr.
Mitrescu Madalina Anca; CMI Dr. Visan Eugenia ; Cabinet medic veterinar Lupascu
Ion.
      - cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adapostirea animalelor – se asigura
de catre personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, existand planuri
intocmite in acest sens.
   - asigurarea financiara –se asugura, dupa caz, din bugetul local si din bugetul de stat
, precum si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate.
  
        Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica , de prevenire si gestionare
a situatiei de urgenta se asigura de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.

Intocmit,

Sef SVSU

Craita Eduard-Cristian 

Preşedinte de şedinţă             Contrasemnnează
       Crăciun Stelică                                 Secretar

                            Ionescu Tudoriţa



Anexa nr. 1

Lista autoritatilor si factorilor care au responsabilitati in analiza si acoperirea
riscurilor in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

Nr.
Crt.

Denumire autoritate Coordonate 
autoritate

Persoana(e) de 
contact

Atributii 
in 
P.A.A.R. 
conform 
fisei nr.

1. Primaria Mihail 
Kogalniceanu

Str. 12, Mihail 
Kogalniceanu
tel/fax 
0243/272058 ; 
0243/272074

Dinu Alexandru
Primar
Tel/fax: 0243/272058
             0243/272074
Privat: str.6 ,Mihail 
Kogalniceanu 
Tel:0723384107

1

Voinea Vasilica
Viceprimar 
Tel/fax: 0243/272058
              0243/272074
Privat: str.9, Mihail 
Kogalniceanu 
Tel:0723932204 

2

Craita Eduard-
Cristian
Sef S.V.S.U.
Privat: str. 10 , Mihail
Kogalniceanu
Tel: 031372155

3

2. Postul de politie Mihail 
Kogalniceanu

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu
Tel /fax: 
0243/272036

Sisu Vasile 
Sef de post
Privat: str.10,  Mihail 
Kogalniceanu

4

3. Liceul Tehnologic Mihail 
Kogalniceanu 

Str. 12,Mihail 
Kogalniceanu
Tel /fax:
0243/272034

Florea Mariana 
Loredana 
Director 
Privat:
Str.        nr. Tandarei
Tel: 0763223577

5

4. Cabinet medical individual
Dr. Visan Eugenia

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu, 
judetul Ialomita

Visan Eugenia 
Medic uman
0724161372

6



272015

5. Cabinet medical individual
Dr. Mitrecu Madalina- 
Anca

Str. 10, Mihail 
Kogalniceanu

Mitrescu Madalina 
Anca
Medic uman
0729303421

7

6. Cabinet medic veterinar 
Lupascu Ion

Sat Luciu , 
comuna Gura 
Ialomitei 
Tel:

Lupascu Ion
Medic veterinar
Tel : 

8

7. S.C. Sopema SRL Str. 1 , Mihail 
Kogalniceanu
Tel/fax:
0243/273449

Arnaud Perrein 
Director general
Privat: 
Str. 1 Mihail 
Kogalniceanu
Tel: 0724566871

9



ANEXA 2
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
 

AUTORITATEA : Primaria Mihail
Kogalniceanu 

Fisa nr.1
Dinu Alexandru

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc.
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Dispune masuri pentru realizarea 
monitorizarii parametrilor meteo , de 
mediu , hidrografici etc, in urma primirii 
atentionarilor/avertizarilor 
hidrometeolrogice si pentru transmiterea 
datelor la nivelul CLSU si a altor autoritati 
cu competente in domeniul 
managementului situatiilor de urgenta .

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Analizeaza nereguilile constatate in urma 
controalelor de prevenire executate prin 
intermediul SVSU si ia masuri pentru 
remedierea lor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

Prin intermediul SVSU , informeaza 
populatia privind riscurile generatoare de 
situatii de urgenta si masurile si regulile de 
comportament in cazul manifestarii acestor
riscuri

d)-exercitii si aplicatii Aproba Planul de pregatire in domeniul 
situatiilor de urgenta la nivelul comunei in 
care sunt cuprinse exercitiile si aplicatiile si
participa la desfasurarea lor

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Asigura resursele materiale , umane si 
financiare pentru realizarea monitorizarii 
riscurilor identificate la nivelul comunei si 
dispune masuri pentru centralizarea si 
transmiterea datelor la autoritatile 
competente 

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Asigura resursele materiale si financiare 
pentru desfasurarea controlului preventiv 
periodic

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol

Asigura resursele materiale pentru 
realizarea informarii preventive a 
populatiei 

d)-exercitii si aplicatii Asigura resursele materiale si financiare 
pentru desfasurarea exercitiilor si 
aplicatiilor



III INTERVENTIE
a)-alarmare Conduce activitatea de alarmare , stabileste

momentul declansarii alarmei si dispune 
masuri pentru realizarea activitatii de 
alarmare a populatiei ai a agentilor 
economici

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Organizeaza actiunile de cautare /salvare 
de persoane , bunuri materiale si animale 
de pe teritoriul comunei Mihail 
Kogalniceanu

c)-asistenta medicala Colaboreaza cu cadrele medicale din 
comuna pentru asigurarea asistentei 
medicale de urgenta pentru pesoanele 
afectate in urma producerii unei situatii de 
urgenta

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

Organizeaza actiunile de indepartare a 
manifestarii pericolului produs

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Organizeaza actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol

    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

 
AUTORITATEA Primaria Mihail

Kogalniceanu 
Fisa nr.2

Voinea Vasilica 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Sprijina activitatea de monitorizare a 
parametrilor specifici diferitelor tipuri de 
situatiide urgenta si de transmitere a 
acestor date la nivelul CLSU 

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii 
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta



c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii
III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Conduce actiunile de cautare/salvare de 

persoane , bunuri materiale si de animale 
in cazul producerii unor situatii de urgenta

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

Conduce actiunile de indepartare a 
manifestarii pericolului produs cu 
mijloacele tehnnice  din dotare si solicita 
sprijin din partea  agentilor economici sau 
din partea altor autoritati atunci cand 
situatia operativa impune acest lucru 

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Conduce actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol cu mijloacele 
tehnice din dotare si solicita sprijin din 
partea  agentilor economici sau din partea 
altor autoritati atunci cand situatia 
operativa impune acest lucru

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Primaria Mihail
Kogalniceanu 

Fisa nr.3
Craita Eduard-Cristian  

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Asigura , prin intermediul echipelor 
specializate de la nivelul SVSU, 
monitorizarea parametrilor specifici 
diverselor tipuri de situatii de urgenta , 
colectarea si transmiterea datelor 
referitoare la evolutia acestor parametrii la
nivelul CLSU , pentru analiza si pentru 
dispunerea de masuri

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea compartimentului de 
prevenire , prin intermediul caruia se 
realizeaza controale preventive la 
institutiile subordonate consiliului local si 
la gospodariile populatiei si informeaza 
CLSU privind neregulile constatate si 
urmareaste modul in care aceste deficiente
au fost remediate

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-

Intocmeste materiale informative privind 
riscurile generatoare de situatii de urgenta 



teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

si masurile care trebuie respectate in 
functie de fiecare risc in parte si asigura 
afisarea si/sau distribuirea materialelor 
informative catre populatie si agenti 
economici , prin intermediul 
compartimentului de prevenire din cadrul 
SVSU

d)-exercitii si aplicatii Intocmeste graficul cu exercitiile si 
aplicatiile la care participa membrii SVSU
pe parcursul anului in curs.
 Organizeaza si conduce exercitiile si 
aplicatiile pentru pregatirea de specialiate 
a membrilor SVSU , conform Planului de 
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Membrii echipei de cercetare-cautare, cu 
mijoacele tehnice din dotarea SVSU

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Membrii compartimentului de prevenire 

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol

Membrii compartimentului de prevenire

d)-exercitii si aplicatii Asigura resursele necesare pentru 
executarea exericitilor si aplicatiilor , 
conform scenariilor stabilite 

III INTERVENTIE
a)-alarmare Asigura alarmarea membrilor SVSU , in 

cazul producerii unei situatii de urgenta 
si , prin intermediul echipei de 
transmisiuni-alaramare asigura alarmarea 
populatiei , a institutiior si a agentilor 
economici , la comanda presedintelui 
CLSU. Timp pentru intrare in actiune : 
max 10 min.

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Coordoneaza activitatea echipelor 
specializate de la nivelul SVSU in  
actiunile de cautare/salvare de persoane , 
bunuri materiale si de animale in cazul 
producerii unor situatii de urgenta 

c)-asistenta medicala Coordoneaza activitatea echipei sanitar-
veterinare 

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

Coordoneaza activitatea echipelor 
specializate de la nivelul SVSU in 



actiunile de indepartare a manifestarii 
pericolului produs cu mijloacele tehnnice  
din dotare 

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Coordoneaza activitatea echipelor 
specializate in  actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol cu mijloacele 
tehnice din dotare 

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Postul de Politie Mihail
Kogalniceanu

Fisa nr.4
Sisu Vasile  

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Realizeaza controlul preventiv privind 
respectarea normelor de PSI si de 
protectie civila   la nivelul unitatii pe care 
o conduce si dispune masuri pentru 
remedierea deficientelor constatate

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa la exercitiile si aplicatiile 

organizate de CLSU si SVSU 
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Utilizeaza tehnica din dotare pentru 

realizarea atributiilor care ii revin pentru 
asigurarea securitatii zonei si a ordinii si 
linistii publice

III INTERVENTIE



a)-alarmare Participa la alarmarea populatiei din 
zonele greu accesibile sau limitrofe 

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Asigura masurile de paza, de dirijare a 
circulatiei , de securizare a zonei afectate 
si de restabilire a ordinii si linistii publice

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Liceul Tehnologic
Mihail Kogalniceanu

Fisa nr.5
Florea Mariana  Loredana   

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta , stabileste responsabilul 
P.S.I. din unitate , executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

Asigura pregatirea elevilor si a cadrelor 
didactice in domeniul situatiilor de 
urgenta , prin intermediul responsabilului 
P.S.I. , si aproba Planul anual de pregatire 
in domeniul situatiior de urgenta , la 
nivelul institutiei de invatamant 

d)-exercitii si aplicatii 
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 



adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Organizeaza si conduce exercitiile de 

evacuare a cadrelor didactice si a elevilor 
in ipoteza producerii unor situatii de 
urgenta in cadrul institutiei de invatamant.

III INTERVENTIE
a)-alarmare Asigura conditiile tehnice pentru 

asigurarea alarmarii elevilor si a cadrelor 
didactice in situatii de urgenta 

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Sprijina echipele de interventie , cu 
personalul din subordine , in actiunile de 
cautare /salvare de persoane si bunuri , in 
cazul produceri unor situatii de urgenta in 
cadrul institurtiei de invatamant

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA C..M.I. Dr. Visan
Eugenia  

Fisa nr.6
Visan Eugenia    

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta  executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 



si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Conduce echipa sanitar veterinara din 

cadrul SVSU si acorda asistenta medicala 
de urgenta persoanelor afectate de 
manifestarea unei situatii de urgenta 

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor
 

AUTORITATEA C.M.I. Dr. Mitrescu
Madalina Anca 

Fisa nr.7
Mitresc Madalina Anca    

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta  executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU



II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Acorda asistenta medicala de urgenta 

persoanelor afectate de manifestarea unei 
situatii de urgenta

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA Medic Veterinar
Lupascu  Ion 

Fisa nr.8
Lupascu Ion     

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta  executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 



aplicatiile organizate de CLSU si SVSU
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Acorda asistenta medicala de specialitate 

si consultanta  in cazul producerii unor 
situatii de urgenta 

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA SC SOPEMA SRL  Fisa nr.9
ARNAUD PERREIN     

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta  executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 



adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare La solicitarea presedintelui CLSU , 

actioneaza impreuna cu foretele de 
interventie , cu mijloacele tehnice 
disponibile si cu personalul propriu, la 
actiunile de cautare/salvare de persoane , 
bunuri materiale si animale 

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

La solicitarea presedintelui CLSU , 
actioneaza impreuna cu fortele de 
interventie , cu mijloacele tehnice 
disponibile si cu personalul propriu,  la 
actiunile de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

La solicitarea presedintelui CLSU , 
actioneaza impreuna cu fortele de 
interventie , cu mijloacele tehnice 
disponibile si cu personalul propriu, la 
actiunile de limitare a consecintelor unui 
pericol 

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor



Anexa nr.3

Situatia unitatii administrativ teritoriale

Nr.
Crt.

Sate apartinatoare Nr.
locuitori

Numar  de
gospodarii 

1. Mihail Kogalniceanu 3182           1033

2. Hagieni 38 16

Total comuna 3220           1049



Anexa nr.4 

Situatia amenajarilor hidrotehnice de pe
 teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu

Nr.
Crt.

Denumire Carcacteristici
tehnice

Puncte  si  zone
critice

1. Dig pamant L= 9 km
B=15 m
h=5 m 
Ic = 3,5 m

2 subtraversari



Anexa nr.5 

Lista operatorilor economici / institutii de
 pe teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu

Denumire Domeniul de activitate Riscuri
principale

-LICEUL TEHNOLOGIC  MIHAIL 
KOGALNICEANU;

Educatie incendiu

- GRADINITA MIHAIL 
KOGALNICEANU;

Educatie Incendiu 

- CAMIN CULTURAL MIHAIL 
KOGALNICEANU;

Cultura Incendiu 

- DISPENSARUL MEDICAL MIHAIL
KOGALNICEANU;

Sanatate Incendiu 

- BIBLIOTECA MIHAIL 
KOGALNICEANU.

Cultura Incendiu 

- SALONUL DE  NUNTI Cultura Incendiu 
- GOSPODARIA DE APA Alimentare cu apa Incendiu 

AGENTI ECONOMICI / INSTITUTII PE TERITORIUL COMUNEI MIHAIL 
KOGALNICEANU 

- BISERICA „INALTAREA 
DOMNULUI”

Culte Incendiu 

- MANASTIREA „SF. NICOLAE” 
HAGIENI

Culte Incendiu 

- CMI Dr. Mitrescu Madalina Anca Sanatate incendiu
- CMI Dr. Visan Eugenia Sanatate Incendiu 
- STATIA ELECTRICA GURA 
IALOMITEI  

Transport  energie
electrica 

Incendiu,
explozie

- SC DETELINA SRL Comert Incendiu 
- OMAR K IMPEX SRL Cresterea  animalelor

( ovine)
Incendiu
Epizootie

- SC CARAIMAN SRL Comert Incendiu
- SC BEBBYR COM SRL Comert Incendiu
- SC RIAD SRL Comert Incendiu
- SC ELEGANTU’ DOICILAND SRL Comert Incendiu 
- II OLTEANU RADUCU CRISTIAN 
- SC TRIMEX COM  SRL Comert Incendiu



- SC PARAMAR SRL Comert Incendiu 
- SC SOPEMA SRL Agricultura Incendiu 
- SC MAN 2003 SRL Comert Incendiu
- FARMACIA BIOMED Farmacie umana Incendiu 
- CONSUMCOOP Comert Incendiu 
- POST POLITIE MIHAIL 
KOGALNICEANU

Adminisitratie Incendiu 

- POSTA ROMANA Posta Incendiu 
- SC TINA NICO  SRL Discoteca Incendiu 
- SC NINAGRICOM SRL Agricultura Incendiu 
- I.I. Dumitrescu Maria Agricultura incendiu
- I.I. Dumitrescu Cristian Agricultura incendiu
- SC RCF SERVICE SRL Agricultura Incendiu 
-SC  BYAOVREIU SRL Comert Incendiu 
- I.I. ARAPU CRISTIAN Comert Incendiu 
- I.I. Vasile Andrei Colectare fier vechi Incendiu 
- I.I. Mailat Ionut Agricultura Incendiu 
- I.I. Cioara Marian Agricultura Incendiu 



Anexa nr.6

Riscuri generatoare de situatii de urgenta la nivelul comunei M. Kogalniceanu

Tipuri de risc Da Nu Detalii
A. RISCURI NATURALE

- fenomene meteo periculoase X Ploi  abundente,  vant  puternic  cu
aspect  de  vijelie,  ceata,  seceta,
inzapeziri.

- alunecări de teren X
- incendii de pădure X Exista  riscul  de  incendii  la

padurea  Chirana  in  suprafata  de
118 ha care se afla la distanta de
2 km de comuna.

- avalanşe X
-  fenomene  distructive  de  origine
geologica

X Cutremur de pamant.

B. RISCURI TEHNOLOGICE
- accidente, avarii, incendii si explozii X Exista  riscul  de  incendii  si

explozii la Statia electrica – Gura
Ialomitei.

- poluare ape X
-  prăbuşiri  de  construcţii,  instalaţii  sau
amenajări

X

- avarii la utilităţile publice X Exista riscul de avarii accidentale
la  retelele  electrice,  telefonice  si
la reteaua de alimentare cu apa.

- muniţie neexplodata X In anii trecuti au fost descoperite
elemente de munitie neexplodata
pe  teritoriul  comunei  Mihail
Kogalniceanu  fapt  pentru  care
riscul  gasirii  de  munitie
neexplodata a fost considerat risc
principal.

C. RISCURI BIOLOGICE
- îmbolnăviri in masa X
- epidemii X
- epizootii  / zoonoze X Exista  riscul  de  epizootii  si

zoonoze in satul Hagieni datorita
inundatiilor  provocate  de  raul
Ialomita  si  in  satul  Mihail
Kogalniceanu  la  SC  OMAR  K
IMPEX SRL , societate  care are
ca  principala  activitate  cresterea



ovinelor.
            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară 

activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi art. 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei 

cadrelor didactice;
- adresa nr. 109/16.01.2015 înaintată de Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 

privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus 
documentele justificative. 

Examinand :
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul 36 alin. (2) lit. d ) coroborat cu alin. 6 lit. a) , pct. 1 şi lit. b), art. 45 
alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă, aferente lunii decembrie 2014, în cuantum de 1591 lei.

Art. 2. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice se face de la cap. 
Învăţământ, cu încadrarea în limita creditelor bugetare locale aprobate.

Art. 3. Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor
justificative, certificate de către unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea 
cadrul didactic care a solicitat decontarea cheltuielilor de transport.

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului comunei Mihail 



Kogălniceanu, compartimentului contabilitate,  Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu
şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa.

              

            Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează
                Crăciun Stelică                                                                        Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa
  

Nr. 10
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015      



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi

 a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2015
 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- H.C.L. nr. 35/04.12.2008 privind înfiinţarea Căminului Cultural Mihail Kogălniceanu

si H.C.L. nr. 34/06.04.2009 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 35/04.12.2008 şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului Cultural Mihail 
Kogălniceanu.    

 Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate.
          In temeiul art. 36 alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

         Art. 1. Se stabileşte cuantumul chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi  a 
salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru organizarea unor festivităţi 
şi activităţi distractive în anul 2015, după cum urmează:

- închirierea Căminului Cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi 
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi distractive  : 
 pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei 
 pentru organizarea de botezuri = 500 lei

      - pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile publice
ale comunei Mihail Kogălniceanu =   15 lei/oră

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
   

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
            Crăciun Stelică                                              Secretar

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 6
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi 29.01.2015
            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere;

- raportul compartimentului de specialitate;
- expunerea de motive a primarului ;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se actualizează inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
nr. 26/26.06.2014. 

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Crăciun Stelică                                                                      Secretar
                                                                                                          Ionescu Tudoriţa

Nr. 7
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi 29.01.2015

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 7/29.01.2015
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu                
Judeţul Ialomiţa

INVENTARUL
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA  ŞI  PARCELA SUPRAFAŢA
         (mp)

1 Teren intravilan fost CAP (concesionat 
de S.C. SOPEMA SRL)

  51                      3781 10335

2 Teren intravilan fost CAP (concesionat 
de SC SOPEMA SRL)  

  51                      3778 1748

3 Teren intravilan fost CAP (concesionat 
de SC SOPEMA SRL)

  51                      3779 37000

4 Teren intravilan (anexa de animale a 
primăriei)

  50                       3766 4532

5 Teren intravilan str.Petuniei          40                       3400 300
6 Teren intravilan (la casa lui  Dincă)   39                       3249 973
7 Teren intravilan (la casa grădinii) groapă

+ fundaţie)
  51                       3771 2525

8 Teren intravilan (la dispensarul vechi)   48                       3691 1700
9 Teren intravilan (vizavi de f.l.g.)               50                       3764 4159
10 Teren intravilan (la Agromec)    4                          567 24367
11 Teren extravilan (la bariera Cioranu) 448/2 8411
12 Teren extravilan-groapa de gunoi

           (  La gang CFR )

   1                          583 2000

13 Teren intravilan (la f.l.g.)   50                        3765 4159

14 Teren extravilan (lângă canal HC 6) 
(gârla veche Gura Ialomiţei)

           PD 885 9997

15 Teren intravilan (str.Stadionului)    12                        1027 2000
16 Teren intravilan (str.Barierei)

(la N de Cazacu Mariana)
     2 2000

17 Teren intravilan (str.Barierei) la N de 
Năstase Oprea

     3 3500

18  Teren intravilan (str.Căpşunului) la N 
de Răduţă Lazăr şi Stingă Stan

 568 4000

19 Teren intravilan (str.Căpşunului) la N 
de Grigore Păuna

 566 2000

20 Teren intravilan (str.Petuniei) la N de 
terenul intravilan- Răduţă Lazăr)

 568 7000

21 Teren intravilan (str.Petuniei) la N de   570                                3 2000



Terenul intravilan-def.Pinţoiu Badea
22 Teren intravilan (str.Petuniei) la N de 

terenul intravilan Dumitru Nicolae.
  570             1000

23 Teren intravilan (str.Teilor) la N de
Florea Răducan)

  572 4000

24 Teren intravilan (str.Câmpului) la N de 
Ezeanu Mihaica

  572 2000

25 Teren intravilan, N-Radu Stănilă, S- 
domeniul privat al comunei, V- Boitan 
Florinel, E - str. Dealului

    23                         1775/1 968

26 Teren intravilan, N-domeniul privat al 
comunei, S- Buzoianu Dragomir, V- 
Păunescu Gheorghiţă, E - str. Dealului

    23                         1775/2 967

27 Teren intravilan (str.Salciei) la N de 
Oprea Ioana

  578 2000

28 Teren intravilan (str.Vişinilor) la N de 
Roman Zenofie

  578 2000

29 Teren intravilan (str.Vişinilor) la N de 
Ştefan Anca

  578 2000-

30 Teren intravilan (str.Castanului) la N de 
Spânu Costel

    13                       1214/3 2000

31 Teren intravilan (str.Parcului) la N de 
Florea Nicu

    14                          1303 2000

32 Teren intravilan (str.Parcului) la N de 
casa lui Roşu Dumitru

    15 7000

33 Teren intravilan (str.Stejarului) la N de 
Puia Ion

    15                          1414 5000

34 Teren intravilan (str Stejarului) la N de 
Bonciu Gheorghe

    16                          1412 1000

35 Teren intravilan (str.Ulmului) la N de 
Cristea Dumitru

    16                          1513 2000

36 Teren intravilan (str.Ulmului) la N la 
Dragomir Toma

1515 3000

37 Teren intravilan (str.Fântânii) la N de 
Stoica Petrache

636/1 6000

38 Teren intravilan (str.Fântânii) la N de 
Dumitru Nicolae 

    18 7000

39 Teren intravilan (str.Dealului) la N de 
Chifor Alexandru

    18 4000

40 Teren intravilan (str.Dealului) la N de 
Bănică Costică

  636 10000

41 Teren intravilan (str.Dealului) la N de 
Chirnoagă Petrică

  636 4000

42 Teren intravilan (strViilor) la N de   636 1000



Cociaş Florin
43 Teren extravilan (str.Viilor) la N de 

Nedelcu Constantin
  636 6000

44 Teren extravilan (str.Viilor) la N de 
Nedelcu Miron

  636 14000

45 Gârla veche Hb.751 62700 
46 Teren intravilan N-parcela 3660/1 ,S-

Toma Constantin, E- Buzea Ion Iulian,V
– strada Crinului

T- 47              P -3660/2 1059

47 Teren intravilan N-domeniul public al
com.(căminul cultural) S-dom.public al

com.(casa Agronomului) E-md.Ilie
Nicolae, V-dom.public,str.Stadionului

    T – 29            P – 2307/1
582

48 Teren intravilan N-Crăiţă Nita, S – E –
str. Şcolii , V- Pavel Dumitru, Preda

Ioana

     T – 28            P - 2163 1000

49 Teren intravilan  N- Corneanu
Penelopia, S-E –domeniul privat al

comunei , V – strada Fântânii

     T – 660/1       P - 1 1000

50 Teren intravilan N- domeniul privat , S-
E – domeniul privat al comunei , V –

strada Fântânii

     T – 660/1       P - 2 1500

51 Teren intravilan N- domeniul privat , S-
E – domeniul privat al comunei , V –

strada Fântânii

     T – 660/1       P - 3 1000

52 Teren intravilan N- domeniul privat , S-
E – domeniul privat al comunei , V –

strada Fântânii

     T – 660/1       P - 4 1000

53 Teren intravilan N- domeniul privat , S-
E – domeniul privat al comunei , V –

strada Fântânii

     T – 660/1       P - 5 1000

54 Teren intravilan N- domeniul privat ,S-E
–domeniul privat al comunei , V –

strada Fantanii

     T – 660/1       P -6 636

55 Teren intravilan  N –V - domeniul privat
al comunei, E – Ds-1667, S- Păun

Nastasia

     T -636/3         P -1 1000

56 Teren intravilan (SC Caraiman şi SC 
Bebbyr)

 T –30        P-2402, P-2401 1500 

57 Teren intravilan (consumcoop)     T -11        P-967, P-966,
P-965 şi 964

986

58
Teren intravilan (servis) T – 6        P - 491 534 

59 Teren intravilan (la Cazan Ion)             
                            

        T -19        P 264
85000 



60 Teren intravilan (Voinea  Vasilică)                 T-30         P- 2404 850 
61 Teren intravilan (Olteanu Marian)                  T- 30        P - 2403 567,66 
62 Teren intravilan T -862/1      Np-1 2700
63 Teren intravilan (loturi pentru construire

case):
561/1/1

I. Lot  1 – 16, 18 – 21, 33 – 60, 112 – 117,
120 – 122, 127, 159 – 163, 167, 
169 – 172, 182 - 185

1000/lot 

II. Lot 1/1 250
III. Lot 2/1 292
IV
.

Lot 3/1 292

V. Lot 4/1 354
VI. Lot 5/1 241
VII
.

Lot 6/1 214

VII
I.

Lot 7/1 174

IX
.

Lot 8/1 519

X. Lot 9/1 297
XI. Lot 10/1 723
XII
.

Lot 10/2 409

XII
I.

Lot 10/3 213

XI
V.

Lot 11/1 865

XV
.

Lot 11/2 864

XV
I.

Lot 11/3 1000

XV
II.

Lot 11/4 932

XV
III.

Lot 11/5 5

XI
X.

Lot 11/6 13

XX
.

Lot 13/1 15

XX
I.

Lot 17 891

XX
II.

Lot 22 700



XX
III.

Lot 23 1017

XX
IV.

Lot 24 1000

XX
V.

Lot 25 972

XX
VI.

Lot 26 100

XX
VII
.

Lot 27 1000

XX
VII
I.

Lot 27/1 1000

XX
IX.

Lot 27/2 1000

XX
X.

Lot 27/3 1000

XX
XI.

Lot 27/4 673

XX
XII
.

Lot 27/5 700

XX
XII
I.

Lot 28 1000

XX
XI

V.

Lot 29 1000

XX
XV
.

Lot  29/1 1000 

XX
XV
I.

Lot  29/2 1000 

XX
XV
II.

Lot  29/3 1000

XX
XV
III.

Lot 30 1000

XX
XI

X.

Lot 31 1000

XL. Lot 32 774 
XL
I.

Lot 52/1 369 

XL
II.

Lot 65/2 820



XL
III.

Lot 68/2 3446

XL
IV.

Lot 110/2 6089

XL
V.

Lot 112/1 181 

XL
VI.

Lot 117/1 1000 

XL
VII
.

Lot 117/2 500

XL
VII
I.

Lot  120/1 240 

XL
IX.

Lot 122/1 167 

L. Lot 123 998 
LI. Lot 124 998
LII
.

Lot 125 999 

LII
I.

Lot 126 999 

LI
V.

Lot 127/1 217 

LV
.

Lot 159/1 243 

LV
I.

Lot 168 976 

LV
II.

Lot 172/1 1000 

LV
III.

Lot 172/2 200 

LI
X.

Lot 182/1 1000 

LX
.

Lot 182/2 205 

64 T-525                                                           (păşune) 9,22 ha

65 T -522  (Nm)                                                (păşune) 0,93 ha

66 T -528                                                           (păşune) 9,58 ha

67 T – 527 (Ng)                                                  (Lacul) 2,36 ha

68 T – 665                                                         (păşune) 36,27 ha

69 T -664/1                                                       (păşune) 5,18 ha

70 T – 663                                                         (păşune) 11,28 ha



71 T – 656                                                         (păşune) 34,56 ha

72 T – 658                                                         (păşune) 9,30 ha

73 T – 665/1                                                      (păşune) 9,75 ha

74 T -654                                                          (păşune) 1,70 ha
75 T – 655                                                         (păşune) 2,41 ha
76 T -670                                                          (păşune) 9,94 ha
77 T -660                                    ( Bf.902)        (păşune)  0,59 ha
78 Teren intravilan                T 12                P – 152 Hagieni 0.35 ha
79 T – 5        P -30/1 teren intravilan sat Hagieni 0.1948 ha
80 T -5          P -27/5 teren intravilan sat Hagieni 0.4463 ha
81 T – 1047                                              păşune Hagieni 74.19 ha
82 T – 1056                                              păşune Hagieni 20.39 ha
83 Teren intravilan                                                                T 39 P - 3253 

Vecinătăţi: N – proprietate particulară
 (Mircioiu I. Costică), V – str. Barierei (D.S. 181),
E – proprietate particulară (Crăciun  
Nicolae), S – proprietate particulară (Tudor Ioana)   

704

Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează
    Crăciun Stelică                                 Secretar

  Ionescu Tudoriţa



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea compensaţiilor acordate

 personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :

- prevederile art. 7 lit. q) din H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul 36 alin. (2) lit. d ) coroborat cu alin. 6 lit. a) pct. 8, art. 45 alin. (2) lit. 
a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se stabilesc compensaţiile în bani pentru personalul voluntar din serviciile 
de urgenţă voluntare pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi 
prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar astfel: 6 lei/oră pentru activitatea 
de pregătire şi 12 lei/oră pentru activitatea de intervenţie şi participare la concursurile 
profesionale.



Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
nr. 55/01.09.2006.

Art. 3. Primarul comunei, prin compartimentele contabilitate şi situaţii de urgenţă,
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
            Crăciun Stelică                                              Secretar

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 9
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015
          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015  

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
compartimentului contabilitate.
      
     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
        Crăciun Stelică                                                 Secretar

      Ionescu Tudoriţa

Nr. 8
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015
          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea sediului pentru serviciul de urgenţă voluntar

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art. 13 lit. j) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se stabileşte sediul serviciului de urgenţă voluntar în clădirea Primăriei 
Mihail Kogălniceanu – compartimentul pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu, prin compartimentul pentru situaţii de urgenţă.



      
     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
        Crăciun Stelică                                                 Secretar

      Ionescu Tudoriţa

Nr. 11
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015
           România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat 

cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile cap. III art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată;
- avizul nr. 289/13.01.2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa. 
 Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu 
personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa – Şcoala 
Profesională Mihail Kogălniceanu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
 Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul Primăriei 
Mihail Kogălniceanu şi pe site-ul  www.primariamihailkogalniceanu.ro.



           Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Mihail 
Kogălniceanu - primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – judeţul
Ialomiţa şi Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa.

      Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează         
Crăciun Stelică                     Secretar

               Ionescu Tudoriţa

Nr. 12
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.01.2015
      Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

Anexa la H.C.L. nr. 12 /29.01.2015

 Reţeaua Şcolară din comuna Mihail Kogălniceanu
Unitatea de Învăţământ de Stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu

Şcoala Profesională Mihail Kogălniceanu

Învăţământ primar 126 elevi din care:
-     1 clasă pregătitoare cu 26 elevi 
 -    1 cl. a I-a cu 20 elevi
-     1 cl. a II-a cu 24 elevi
-     1 cl. a III-a cu 24 elevi
-     2 cl. a IV-a cu 32 elevi
Învăţământ gimnazial 130 elevi din care:
-    1 cl. a V-a cu 18 elevi
-    2 cl. a VI-a cu 43 elevi
-    2 cl. a VII-a cu 37 elevi
-    2 cl. a VIII-a cu 32 elevi
Învăţământ profesional 65 elevi din care:
- 1 cl. a IX-a cu 28 elevi
- 1 cl. a X-a cu 18 elevi
- 1 cl. a XI-a cu 19 elevi



Grădiniţa cu program normal cu un nr. de 71 preşcolari din care:
a) 1 grupă mică cu 28 preşcolari
b) 1 grupă mijlocie cu 20 preşcolari
c) 1 grupă mare cu 23 preşcolari

       Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează         
Crăciun Stelică                     Secretar

                Ionescu Tudoriţa
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