
            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;
- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 82/25.09.2015.
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  
3.776.360 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.669.360 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. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       
       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
             Florea Neculai                                                  Secretar   

       Ionescu Tudoriţa
                                                                                       pentru secretar Ududui Victoria

Nr. 48
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 30.09.2015     
           
        



            România

      Judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE

privind modificarea pct. 5 la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr.
6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomita

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere:

- prevederile art. 54 alin (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 15 şi 17 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2005, modificată şi completată prin 
Legea nr. 673/2002;

- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. 36/23.06.2015 privind 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Gheorghe Marian ; 

- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. 37/23.06.2015 privind 
validarea mandatului de consilier local al d-lui Buzea Ion. 

 Examinand:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate.
          In 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 modifică pct. 5 la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 
6/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, în ceea ce priveşte componenţa comisiei 
pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, 
tineret si sport, administraţie publică locală, având următorii membri



1. Voinea Vasilică
2. Dobre Petrică
3. Crăciun Stelică
4. Florea Ion
5. Buzea Ion

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

       Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

          Florea Neculai                                        Secretar,Ionescu Tudorita

                                                                                         pentru secretar, Ududui Victoria
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Adoptată la M. Kogălniceanu

Astăzi 30.09.2015



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/29.04.2015 privind concesionarea
unui număr de 3 loturi teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Mihail

Kogalniceanu 

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

- adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa nr. 7052/02.06.2015.
- prevederile art. 866 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare.
- Prevederile art. 2 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului contabilitate;
- 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 

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 31/29.04.2015 privind 
concesionarea unui număr de 3 loturi teren intravilan apartinand domeniului privat al 
comunei Mihail Kogalniceanu .

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Ialomiţa, primarului comunei Mihail Kogălniceanu.

       
       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
             Florea Neculai                                                  Secretar   

       Ionescu Tudoriţa
                                                                                       pentru secretar Ududui Victoria

Nr. 50
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 30.09.2015     



         România 

     Judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail Kogălniceanu
 în Consiliul de Administraţie al Scolii Profesionale Mihail Kogălniceanu

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Având în vedere :

- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
actualizată;

- adresa Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu nr. 20701/08.09.2015.  
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul secretarului;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Mihail 
Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie al Scolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, 
după cum urmează:

- dl Cioara Marian
- dl Voinea Vasilica
Art. 2. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, persoanele nominalizate la art. 1. şi 

Scoala Profesionala Mihail Kogălniceanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 



Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Scolii 
Profesionale Mihail Kogălniceanu, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa.

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează

          Florea Neculai                            Secretar

       Ionescu Tudoriţa

                                                                                          pentru secretar, Ududui Victoria

Nr. 51

Adoptată la M. Kogălniceanu

Astăzi 30.09.2015

   



                      România
                 Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mihail Kogălniceanu în

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Profesionale
Mihail Kogălniceanu 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2702/08.09.2015.

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu 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 

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se desemnează un reprezentant al Consiliului Local Mihail Kogălniceanu în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Profesionale 
Mihail Kogălniceanu în persoana dlui consilier Diaconescu Nicolae.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Ialomiţa, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Şcolii 
Profesionale Mihail Kogălniceanu şi dlui consilier Diaconescu Nicolae.

       
       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
             Florea Neculai                                                  Secretar   

       Ionescu Tudoriţa
                                                                                       pentru secretar Ududui Victoria

Nr. 52
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 30.09.2015     


