
          România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
  

 HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 23.06.2015

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din 23.06.2015,

Având în vedere :
l 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;  
l propunerea d-lui consilier Voinea Vasilică, care propune ca preşedinte de şedinţă 
pe dl consilier Florea Neculai 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

HOTĂRASTE

Art. unic. D-l consilier Florea Neculai se alege preşedinte al şedinţei  Consiliului 
Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 23.06.2015 şi pentru 
următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează
      Diaconescu Nicolae                                                           Secretar
                                                                                                    Ionescu Tudoriţa

  pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 35
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.06.2015
 
            



România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept al mandatului de 

consilier local al dlui Gheorghe Marian

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:
l prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),  art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, actualizată, cu modificările şi comppletările ulterioare.

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 

HOTĂRĂŞTE

Art. unic. Consiliul local Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa ia act de încetarea
de drept al mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian ca urmare a demisiei şi 
declară vacant locul consilierului în cauza.

    Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
                                                                            Secretar
Florea Neculai                                           Ionescu Tudoriţa
                                                                                      pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 36
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.06.2015 



 
            

 România
 Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier

 local al d-lui Buzea Ion

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

l respectarea dispoziţiilor legale constatată de către comisia de validare, în urma 
examinării legalităţii alegerii consilierului şi rezultatul votului exprimat de majoritatea 
consilierilor locali.

Examinând:
l ordinea consilierilor locali supleanţi din lista de candidaturi prezentată de P.N.L. 
pentru alegerile din data de 10.06.2012; 
l adresa Partidului Naţional Liberal nr.71/12.06.2015 prin care se confirmă 
apartenenţa la P.N.L. a supleantului Buzea Ion, ales pe lista pentru Consiliul Local la 
alegerile locale din 10 iunie 2012.

În conformitate cu:
l prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002.

În temeiul art. 31 alin. (3), 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

Articol unic. Validează mandatul de consilier local al Consiliului Local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa domnului Buzea Ion.

     Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
                                                                      Secretar
Florea Neculai                              Ionescu Tudoriţa
                                                                                     pentru secretar Constantin Mariana



Nr. 37
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.06.2015 
           
         

   



                  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. 1725/21.05.2015 înaintată de Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 
privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus documentele 
justificative. 

Examinand :
l expunerea de motive a primarului;
l raportul compartimentului contabilitate;
l 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 aprilie 2015, în cuantum de 1.992,50 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
                                                                                                              Secretar
     Florea Neculai                                                                        Ionescu Tudoriţa
  
                                                                                       pentru secretar Constantin Mariana

Nr. 38
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.06.2015     

 

 
            
            



                     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. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 
22282/28.05.2015;
- adresa nr. 16599/2015 emisă de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice.

Examinand :
l expunerea de motive a primarului;
l raportul compartimentului contabilitate;
l 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  
2.993.360 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.886.360 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. 39
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 23.06.2015     



             

         România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta Dispensarului medical

din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
l expunerea de motive a primarului;
l avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (1), 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 închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta 
Dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, aparţinând 
domeniului privat al comunei, situat în satul Mihail Kogalniceanu, cu destinaţia punct de 
lucru recoltare probe biologice.

Art. 2. Închirierea se realizează prin licitaţie publică, organizată în conformitate cu
prevederile legale.

Art. 3. Termenul de închiriere este de 1 an, iar preţul minim de pornire al licitaţiei 
este de 16 lei/lună pentru toată suprafaţa închiriată.

Art. 4. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art.5. Primarul comunei şi compartimentul de urbanism din cadrul aparatului 

propriu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
    Florea Neculai                               Secretar

              Ionescu Tudoriţa
                                                                                       pentru secretar Constantin Mariana

                                                                                       

Nr. 40
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi 23.06.2015


