
     Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu
     Judetul Ialomita

                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI   LOCAL
                                          AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU
                                            convocat in data de 23.06.2015

               Incheiata astazi 23.06.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mihail 
Kogalniceanu,judetul Ialomita,care a fost convocat de primarul comunei prin dispozitia nr.110 din 
16.06.2015.
              La sedinta au fost prezenti 10 consilieri din totalul de 13 si delegatul satesc Fedul Maxim.
              Lipsesc :d-l consilier Barbu Mihaita , d-l consilier Dobre Petrica si d-l consilier Gheorghe 
Marian,care a demisionat .
              La sedinta Consiliului Local participa d- primar si d-na secretar.
              S-a supus la vot  procesul-verbal incheiat  in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data 
de 29.04.2015 si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
             In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

             1.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local din data de 23.06.2015
                Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru  in varianta propusa de 
initiator – primar.
              2.Hotarare  privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Gheorghe 
Marian.Proiectul de hotarare  a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru ,in varianta  propusa de 
initiator-primar.
              3.Hotarare privind validarea mandatului de consilier  al d-lui Buzea Ion.
                 Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru ,in varianta propusa de 
initiator-primar.
             4.Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea
pe raza comunei Mihail Kogalniceanu,judetul Ialomita.
                Proiectul de hotarare a fost adoptat  cu un numar de 11 voturi pentru,in varianta propusa de 
initiator-primar.
             5.Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
                Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un numar de 11 voturi pentru,in varianta propusa de 
initiator – primar.
              6.Hotarare privind inchirierea unui spatiu  in suprafata de 16 mp din incinta Dispensarului 
medical din comuna Mihail Kogalniceanu,judetul Ialomita.
               Proiectul de hotarare a fost adoptat  cu un cvorum de 11 voturi pentru ,in varianta propusa de 
initiator-primar.
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