
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 06 aprilie 2015

Încheiată astăzi 06.04.2015 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 75/06.04.2015.                        

La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri din totalul de 13. Lipsesc: dl Gheorghe 
Marian, dl Dragu Adrian, dl Barbu Mihăiţă, dl Florea Neculai şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.   

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 16.03.2015 si s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind modificarea art. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
19/16.03.2015 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 
un cvorum de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Cioară Marian                                                                                      Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 06.04.2015 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 75/06.04.2015.                        

La şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 13. Lipsesc: dl Gheorghe 
Marian, dl Dragu Adrian, dl Barbu Mihăiţă, dl Florea Neculai şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim.  

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 16.03.2015 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă(Florea Ion).
Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
19/16.03.2015 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.

Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 19/16.03.2015 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. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 9 voturi pentru, din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 25.

Alte discuţii :
 Dl primar informează despre cererea Asociaţiei GAL Dunărea de Jos Borduşani –

Giurgeni,  care îşi schimbă denumirea şi se va numi Asociaţia GAL Danubius Ialomiţa – 



Brăila. Astfel, se va propune la şedinţa următoare un proiect de hotărâre privind aderarea 
comunei Mihail Kogălniceanu la această asociaţie. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
           Cioară Marian                                                                                       Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa
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