
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 11 februarie 2015

Încheiată astăzi 11.02.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 33/05.02.2015.                        

La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 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 ordinară a Consiliului Local 

care a avut loc la data de 29.01.2015 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru,1 abţinere (Barbu 
Mihăiţă) şi 1 vot împotrivă (Florea Ion).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl
primar.
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            Crăciun Stelică                                                                                      Secretar
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 11.02.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 33/05.02.2015.                        

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 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 29.01.2015 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru, 1 abţinere (Barbu Mihăiţă) şi 1 
vot împotrivă (Florea Ion).

Se prezintă ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 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 aprobarea bugetului local pe anul 2015. 
Dl Barbu  - Câţi însoţitori sunt, cu aproximaţie?
Dl primar – în jur de 30.
Dl Natu – ce fel de contract au însoţitorii ?
Dl primar – sunt cu indemnizaţie, cheltuielile erau prea mari şi depăşea plafonul.
Dl Florea Ion – ce este casa administraţiei ?
Dl primar – este în domeniul public, este fosta grădiniţă, vrem să facem aici un 

ONG.
Dl Barbu – cine va înfiinţa ONG-ul, primăria sau alte persoane ?
Dl primar – primăria, vom vedea, poate va avea un procent de 50%.
Dl primar – la apă excedentul a scăzut, cheltuielile sunt mai mari : tratarea apei, 

probe de apă, reparaţii.
Dl Barbu – ce lucrări noi sunt ?
Dl primar – strategia de dezvoltare, reparare casa administraţiei, staţie filtrare apă 

– am încercat să identificăm alte metode de filtrare a apei, am găsit o firmă care filtrează 
apa prin alte metode decăt chimice, nu se va mai folosi atât de mult hipoclorit. Trebuie să
avem şi o tratare cu hipoclorit pentru bacterii, dar în cantitate mult mai mică.



Realizarea de acostamente şi şanţuri pentru scurgerea apei pluviale, prin PNDR 
am obţinut finanţare pentru modernizare drumuri.

Dl Florea Ion – cât costă toate asfaltările ?
Dl primar – iniţial era 800 miliarde, dar este mai puţin, însă s-au depus contestaţii 

şi nu pot spune.
Dl Florea Ion – la Căminul Cultural este trecut la cheltuieli de personal, înseamnă 

că este angajat director ?
Dl primar – nu , am prevăzut pentru că vrem să angajăm.         
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 13 voturi pentru, din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 13.

Alte discuţii:

Dl primar – comisia economică să se întrunească pentru a analiza raportul de 
evaluare pentru locul de casă.

Dl primar prezintă cererea dlui Nedelcu Marian din Hagieni, cu privire la 
concesionarea sau închirierea păşunii.

Trebuie să se stabilească o suprafaţă pentru toţi cei care au animale, să se 
stabilească preţul concesiunii/închirierii.   

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
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