
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 16 martie 2015

Încheiată astăzi 16.03.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 50/10.03.2015.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc: dl Dobre Petrică şi dl Florea Neculai.  

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 11.02.2015 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
16.03.2015. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă. 

2. Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat
cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

4. Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 abţinere, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind concesionarea unui număr de 8 loturi teren  intravilan aparţinând
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, în varianta propusă 
de iniţiator – dl primar.

6. 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

7. Hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător din 
sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.



Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

8. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

9. Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 
2015. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

10. Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

11. Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2015. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, 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 16.03.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 50/10.03.2015.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc: dl Dobre Petrică şi dl Florea Necuali.  

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 11.02.2015 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
Se prezintă ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local din data de 16.03.2015. 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 

care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 8 loturi teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.  

6. Proiect de 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.  

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de 
producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice 
pentru anul 2015.    

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care îşi
desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
anul 2015.
Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 11 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 16.03.2015. 

Dl Barbu propune pe dl Nedelcu Ion – se supune la vot : 1 vot pentru şi 9 voturi 
împotrivă.

Dl Crăciun propune pe dl Cioară Marian – se supune la vot – 8 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă.   

Dl Florea Ion propune pe dl Barbu Mihăiţă – se supune la vot : 1 vot pentru şi 9 
voturi împotrivă.

Preşedinte de şedinţă este ales dl Cioară Marian cu un număr de 8 voturi pentru şi 
se adoptă Hotărârea nr. 14.

PUNCTUL II 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 aprobarea decontării navetei cadrelor 
didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

Dl primar – Şcoala a depus adresă şi pentru decontarea pentru luna februarie şi, 
astfel propun suplimentarea cu proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei 
cadrelor didactice pentru luna februarie. Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 15.

PUNCTUL III 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 aprobarea unui număr de 1 cerere şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.

Dl primar – cererea este depusă de Băjenaru Margareta.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 16.

PUNCTUL IV 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 şi completarea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 

Dl primar – pe măsură ce sunt identificate noi suprafeţe, le introducem în 
inventar.

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru şi 1 abţinere (Barbu Mihăiţă), din totalul de 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 17.

PUNCTUL V 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 concesionarea unui număr de 8 loturi 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

Dl Barbu – cartea funciară cine o face?
Dl primar – consiliul local.
Dl Barbu – de ce plăteşte omul, este sigur că va câştiga licitaţia?
Dl primar – atunci când plăteşte consiliul local, preţul se va regăsi când se 

stabileşte concesiunea. 
Dl Barbu – de ce nu este prevăzut la proiect şi un tabel cu persoanele care au 

depus cerere pentru concesiune ?
Dl primar – concesiunea se face prin licitaţie publică, nu se atribuie direct, iar la 

licitaţie poate participa oricine.



 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Florea Ion), din totalul de 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 18.

PUNCTUL VI 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  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.

Dl Barbu -  dar nu putea să plătească în rate?
Dl primar – nu a precizat că vrea aşa, a menţionat că plăteşte toată suma.
 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 19.

PUNCTUL VII 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 stabilirea taxei pentru eliberarea 
atestatului de producător din sectorul agricol şi a carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol.

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 20.

   
PUNCTUL VIII 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 inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.   

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 21.

PUNCTUL IX 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 aprobarea Programului anual de achiziţii publice 
pentru anul 2015.  

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri prezenţi (dl Barbu Mihăiţă a părăsit
sala de şedinţă şi nu şi-a exprimat votul) la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 22.

PUNCTUL X 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 aprobarea decontării navetei cadrelor 
didactice care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 23.

PUNCTUL XI 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 aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru anul 2015.

Dl Diaconescu – dacă postul este prevăzut cu studii medii, poate să treacă la sudii 
superioare ?

Dl primar – legea prevede că poate trece la o clasă superioară dacă termină studii 
superioare.   

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru, din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 24.

Alte discuţii:

Dl primar prezintă raportul de activitate pe anul 2014.
Informează consilierii să depună raportul de activitate pentru anul 2014.
Dl primar prezintă cererea dlui Rafail Mîţ- stareţul al mănăstirii din Hagieni prin 

care cere un ajutor de 90.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de renovare la mănăstire. 
Dl primar – la buget am primit doar 130.000 lei de la Consiliul Judeţean, această 

sumă este foarte mare, ar afecta bugetul local, iar rectificarea de buget se face începând 
cu trimestrul III. L-am ajutat mereu, dar văd că lucrările sunt interminabile. 

 

 
Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
           Cioară Marian                                                                                        Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa
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