
           România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
   

 HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 16.03.2015

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din 16.03.2015,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier Crăciun Stelică, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl
consilier Cioară Marian pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier Cioară Marian se alege preşedinte al şedinţei  Consiliului 
Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 16.03.2015 şi pentru 
următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează
                                                                                     Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa

Nr. 14
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015
      



            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. 399/17.02.2015 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 ianuarie 2015, în cuantum de 2154 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
                 Cioară Marian                                                                        Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa
  

Nr. 15
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

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

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare;

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, actualizată.
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate;
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,
- cartea funciară nr. 21123.

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. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită teren 
intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează:

1) Băjenaru Margareta – suprafaţa de 1.000 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 49, 
care se învecinează la N – E - S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1.

(2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei. 
 Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor 



Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
Hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit.

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       

      Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează
       Cioară Marian                                                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 16
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015 



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

- coloana 3: “T – 660/1 P – 2/1”
- coloana 4: „1000”
Art. 2. Se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 7/29.01.2015, cu 8 poziţii, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

     
     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
          Cioară Marian                                                                    Secretar

   Ionescu Tudoriţa

Nr. 17
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



Anexă la H.C.L. nr. 17/16.03.2015

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

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

T 660/1
P – 2/2 

500

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

T 660/1
P – 7

1000

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

T 660/1
P – 8

1000

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

T 660/1
P – 9

1000

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

T 660/1
P – 10

1000

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

T 660/1
P – 11

1000

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

T 660/1
P – 12

1000

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

T 660/1
P – 13

248



                  V – domeniul privat al comunei                             
                  S – domeniul privat al comunei  

      

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
           Cioară Marian                                                                    Secretar

   Ionescu Tudoriţa



         România
    Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui număr de 8 loturi teren

 intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu 

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

- prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- cartea funciară nr. 20828, 20701, 20838, 20830, 20694, 20699, 21429, 21437.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), 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  aprobă concesionarea unui număr de 8 loturi teren intravilan aparţinând
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire locuinţă, după cum urmează:

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

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

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

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

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

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



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

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

Art. 2. Concesionarea se organizează prin licitaţie publică, potrivit legii, iar durata
concesiunii este de 49 de ani.

Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an.  
Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă        Contrasemnnează
     Cioară Marian                                        Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Nr. 18
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



        România
    Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul

 agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

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

- prevederile art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) 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 taxa pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul 
agricol în sumă de 20 lei şi taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol în sumă de 40 lei.

Art. 2. Compartimentele casierie şi registrul agricol vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă        Contrasemnnează
     Cioară Marian                            Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Nr. 20
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



          România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului 

intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu
 în suprafaţă de 1.000 mp către dl Stîngă Miti 

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

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

- prevederile art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 
1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719, art. 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- raportul de evaluare al terenului întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena;
Examinand:

- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. 
b), art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1). Se aprobă raportul de evaluare al terenului intravilan, aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 1.000 mp, situat în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Nouă, nr. 5, tarlaua 561/1/1, lot 4, nr. cadastral 
21290, cu o valoare de 3.100 lei, fără T.V.A.

(2). Terenul prevăzut la alin. (1) are următoarele vecinătăţi: 
- la Nord: teren domeniul privat al comunei;
- la Vest: teren domeniul privat al comunei;
- la Sud: teren domeniul privat al comunei;
- La Est: strada Nouă (drum stradal 561/1).  

Art. 2. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, situat în localitatea Mihail
Kogălniceanu, strada Nouă, nr. 5, tarlaua 561/1/1, lot 4, nr. cadastral 21290 către dl 
Stîngă Miti, concesionar în baza contractului de concesiune nr. 1111/20.06.1997.



Art. 3. Preţul care urmează a fi achitat de concesionarul terenului situat în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Nouă, nr. 5, tarlaua 561/1/1, lot 4, nr. cadastral 
21290, este de 3.100 lei, la care se adaugă T.V.A.. 

Art. 4. Dl Stîngă Miti va fi notificat de către Primăria comunei Mihail 
Kogălniceanu, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform art. 
123 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 6. Se împuterniceşte dl Dinu Alexandru – primarul comunei Mihail 
Kogălniceanu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare la notar.

Art. 7. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face la data încheierii 
contractului de vânzare – cumpărare la notar. 

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, compartimentului contabilitate, 
compartimentului impozite şi taxe locale, respectiv dlui Stîngă Miti, în vederea aducerii 
la îndeplinire.

      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
Cioară Marian                                     Secretar

       Ionescu Tudoriţa 

Nr. 19
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

- prevederile art. 3 alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 
231/1998, actualizată;

- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

- 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. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Mihail Kogălniceanu nr. 22/25 
august 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 55/27 august 2009 privind actualizarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, se modifică după cum 
urmează:

- la Secţiunea I – Bunuri imobile se modifică după cum urmează :

 la poziţia 2, coloana 3 “strada Câmpului = 1.450 metri piatră” se modifică şi va avea
următorul  cuprins :  “strada  Câmpului  =  1.450  metri  (710 metri  piatră,  740  metri
asfalt)”, coloana 4 va avea următorul cuprins : “1975 – 2008, 1902, 1969 – 2008, 2014”,
iar coloana 5 va avea următorul cuprins : “2.561.135,02”.                      

           Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Mihail Kogălniceanu şi se 
aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Mihail Kogălniceanu.



     (2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii 
administraţiei publice locale şi pe site-ul instituţiei.

     
     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
      Cioară Marian                                                                    Secretar

   Ionescu Tudoriţa

Nr. 21
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015

 

           



           România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2015 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
          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 programul anual de achiziţii publice pentru anul 2015, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

         Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
             Cioară Marian                       Secretar

     Ionescu Tudoriţa

Nr. 22
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015



Primaria Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita 
Nr.1393 / 10.03.2015
                                                                                                                                                               Aprobat,
                                                                                                                                                                 Primar
                                                                                                                                                            Dinu Alexandru 
                           Avizat,
                         Contabil 
                       Nitu Elena 
                                                                                                                              

Obiectul contractului CPV Valoarea
estimata 
fara TVA

Procedura
 aplicata

Data
estimata

pt inceperea
procedurii

( luna)

Data estimata
pt finalizarea

procedurii
( luna)

Persoana 
responsabila  cu
aplicarea 
procedurii

(EURO) ( LEI) 

Contracte de lucrari 
Reparatii  teren de 
sport din   incinta scolii

45236119-7
Lucrari de 
reparare a 
terenurilor de 
sport

18.147,38 80.645 Incredintare directa 07 08 Craita Eduard-
Cristian 

Reparatii si 
modernizare casa 
administratiei 

45453000-7 
Lucrări de 
reparaţii 
generale şi de 
renovare

20.688 91.935,5 Incredintare directa 05 06 Voinea Vasilica 

Realizare acostamente 
si santuri pentru 
colectarea apei pluviale

45233141-9 
Lucrari de 
intretinere a 
drumurilor

26.132,23 116.129 Incredintare directa 08 09 Craita Eduard-
Cristian 

http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php?vcodg1=45&vcodg2=452&vcodg3=4523&vcodg4=45236&vcodcpv=45236119-7#S45236119-7E
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php?vcodg1=45&vcodg2=452&vcodg3=4523&vcodg4=45236&vcodcpv=45236119-7#S45236119-7E
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php?vcodg1=45&vcodg2=452&vcodg3=4523&vcodg4=45236&vcodcpv=45236119-7#S45236119-7E


Contracte de servicii
Strategia de dezvoltare 
locala a comunei 
Mihail Kogalniceanu   

71322
Servicii de 
proiectare 
tehnica pentru 
constructia de 
lucrari publice

3.629,5 16.129 Incredintare directa 04 05 Voinea Vasilica

Servicii intocmire carti
funciare si 
documentatii 
cadastrale 

75120000-3
5.625,7 25.000 Incredintare directa 02 12 Ududui 

Angelica  

Proiect tehnic 
“Reparatii si 
modernizare casa 
administratiei”

71322 Servicii 
de proiectare 
tehnica pentru 
constructia de 
lucrari publice

998 4.435,5 Incredintare directa 03 04 Craita Eduard-
Cristian 

Proiect tehnic               
“ Realizare 
acostamente si santuri 
pentru colectarea apei 
pluviale” 

71322 Servicii 
de proiectare 
tehnica pentru 
constructia de 
lucrari publice

1.089 4.838,7 Incredintare directa 03 04 Craita Eduard-
Cristian 

Dirigentie de santier si 
asistenta tehnica pentru
proiectul Asfaltare si 
modernizare strazi in 
comuna Mihail 
Kogalniceanu , judetul 
Ialomita  

71521
Servicii de 
supraveghere a
santierului

11.535 52.425 Incredintare directa 03 04 Craita Eduard-
Cristian 

Statie pentru filtrarea 
apei la gospodaria de 
apa  

65120000-0 
Exploatarea 
unei staţii de 
epurare a apei

14.518 64.516 Incredintare directa 03 04 Voinea Vasilica 

 

Curs BNR euro/leu din data de 09.03.2015 : 1 EURO = 4.4439 lei

Intocmit,
Craita Eduard-Cristian

        Preşedinte de şedinţă                                                                  Contrasemnează
             Cioară Marian                                                                                     Secretar

                                                                  Ionescu Tudoriţa



            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. 920/12.03.2015 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 februarie 2015, în cuantum de 1733,50 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
                 Cioară Marian                                                                        Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa
  

Nr. 23
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015      



       România
   Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2015 

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

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, actualizată.
Examinând :

- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b),  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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2015 al aparatului de
specialitate al primarului, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa.

Preşedinte de şedinţă                                                                    Contrasemnează 
    Cioară Marian                                                                                  Secretar
                                                                                                        Ionescu Tudoriţa

Nr. 24
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 16.03.2015
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