
            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;
- adresele nr. 2211/26.06.2015, nr. 2481/20.07.2015, nr. 2582/18.08.2015 înaintate 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 lunilor mai, iunie, respectiv iulie 2015, în cuantum de  2.225 lei,
1995 lei, respectiv 168 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
                 Florea Neculai                                                                    Secretar
                                                                                                       Ionescu Tudoriţa
  
                                                                                       pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 41
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.08.2015      

 



           România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 234436/2015, nr. 

233453/2015, nr. 232612/2015.
Examinand :

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), 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. Aprobă bugetul local pe anul 2015 rectificat la venituri în sumă de  3.596.360 lei şi
la cheltuieli în sumă de 4.489.360 lei, bugetul de venituri proprii pe anul 2015 la venituri în sumă
de 158.547 lei şi la cheltuieli în sumă de 158.547 lei conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică lista de investiţii pe anul 2015 conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

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

       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
             Florea Neculai                                                  Secretar   

       Ionescu Tudoriţa
                                                                                       pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 42
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.08.2015      



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă în baza prevederilor art. 1 alin. ( 5²) şi (5³) din

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art.1 alin. (5²) şi (5³) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările 
aduse prin O.U.G. nr. 27/2015.

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), 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. (1) Personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail 
Kogalniceanu beneficiază începând cu data de 1 august anul 2015 de o creştere salarială de 12% 
calculată asupra salariului de bază acordat începând cu data de 1 iulie 2015, precum şi asupra 
sporurilor, indemnizaţiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, 
potrivit legii, din salariul de bază. 
          (2) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă funcţionarilor publici 
şi personalului contractual cu încadrarea în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi
în limita plafonului cheltuielilor de personal repartizat conform prevederilor legale. 
          Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează
      Florea Neculai                                                        Secretar

       Ionescu Tudoriţa
                                                                                      pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 43
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.08.2015    



            România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3501 /2000 încheiat între Consiliul Local Mihail

Kogalniceanu şi S.C. Vodafone România S.A. şi închirierea suprafeţei de 8 mp aparţinând
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- Contractul de închiriere nr. 3501/2000 încheiat între Consiliul Local Mihail Kogalniceanu şi 

S.C. Vodafone România S.A. pentru suprafaţa de 96 mp;
- Cererile nr. 520/2015 şi nr. 580/2015 depuse de S.C. Vodafone România S.A. prin care 

solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 3501/2000 încheiat între Consiliul Local 
Mihail Kogalniceanu şi S.C. Vodafone România S.A. pentru 10 ani şi închirierea suprafeţei 
de 8 mp.

- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) şi 
art 123 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr. 3501/17.11.2000, încheiat 
între Consiliul Local Mihail Kogalniceanu şi S.C. Vodafone România S.A. pentru  perioada de 
10 ani, de la data de 17.11.2015 până la data de 16.11.2025.

Art. 2. Se aprobă închirierea către S.C. Vodafone România S.A. a suprafeţei de 8 mp 
aparţinând domeniului privat al comunei, teren situat în extravilan, lângă suprafaţa închiriată de 
96 mp, T 594/4 parcela 64, care se învecinează la N – Dc 62, S – DN 2A, E – proprietate privată,
V – domeniul privat al comunei, pentru consolidarea fundaţiei pilonului staţiei de bază.

Art. 3. Se mandatează primarul comunei Mihail Kogălniceanu pentru semnarea actului 
aditional la contractual de închiriere nr.3501 /2000. 

Art.4. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
    Florea Neculai                                           Secretar

              Ionescu Tudoriţa
                                                                                            pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 44
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.08.2015



România
 Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 945.802,49 lei, în

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, 

- prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu 
cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,

Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), 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 contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din 
venituri din privatizare în valoare de maximum 945.802,49  lei, cu o maturitate de maximum 
2(doi) ani.
    Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea facturilor la
ultima cerere de plată pentru proiectul “Înfiinţare sistem de canalizare în comunele Mihail 
Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi Giurgeni, extindere reţea de apă potabilă în comuna Gura 



Ialomiţei, modernizare drumuri comunale în comunele Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi 
Giurgeni, dotarea Căminelor Culturale în comunele Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi 
reabilitare şi dotare Cămin Cultural în comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa”, pentru care va fi 
întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
    Art. 3. - Din bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu se asigură integral plata 
serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a comunei Mihail Kogălniceanu 
următoarele date:
    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia;
    b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a comunei Mihail Kogălniceanu;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a împrumutului;
    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
    Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Mihail Kogălniceanu.
    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Ialomiţa şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 
www.primariamihailkogalniceanu.ro.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
    Florea Neculai                                           Secretar

              Ionescu Tudoriţa
                                                                                            pentru secretar Constantin Mariana

                                                                                    

Nr. 45
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.08.2015



          

România

 Judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere :

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
actualizată ;

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, republicată; 

- adresa Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni nr. 1237/02.03.2015.
Examinand :

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. c), 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 acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, din bugetul local 
al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru lucrări de reparaţii, Mănăstirii „Sf. Nicolae” Hagieni, 
judeţul Ialomiţa. 



 Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează

                   Florea Neculai                                                                      Secretar

                                                                                                           Ionescu Tudoriţa

                                                                                       pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 46

Adoptată la M. Kogălniceanu

Astăzi 31.08.2015




