
           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2014

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

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând:

- 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 contul de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2014,
la venituri în sumă de 4.080.925 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.853.941 lei cu un 
excedent în sumă de 226.984 lei şi excedent din anii precedenţi în sumă de 791.365 lei, 
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii la 
data de 31 decembrie 2014, la venituri în sumă de 112.659 lei şi la cheltuieli în sumă de 
119.201 lei, cu un deficit în sumă de 6.542 lei şi excedent din anii precedenţi în sumă de 
53.089 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Cioară Marian                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________      



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară 

activitatea pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi art. 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei 

cadrelor didactice;
- adresa nr. 1163/16.04.2015 înaintată de Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu 

privind aprobarea decontării navetei pentru cadrele didactice care au depus 
documentele justificative. 

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

În temeiul 36 alin. (2) lit. d ) coroborat cu alin. 6 lit. a) , pct. 1 şi lit. b), 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. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu,
judeţul Ialomiţa, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă, aferente lunii martie 2015, în cuantum de 2.207,54 lei.

Art. 2. Decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice se face de la cap. 
Învăţământ, cu încadrarea în limita creditelor bugetare locale aprobate.

Art. 3. Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor
justificative, certificate de către unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea 
cadrul didactic care a solicitat decontarea cheltuielilor de transport.

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului comunei Mihail 



Kogălniceanu, compartimentului contabilitate,  Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu
şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa.

              

            Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                        Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa
  

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________      

 



           România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa - Brăila 
şi la Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila  

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. f) 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 aprobă aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa – Brăila în calitate de membru.

Art. 2. Primarul comunei, domnul Dinu Alexandru, se împuterniceşte să 
reprezinte comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa în cadrul Asociaţiei GAL 
Danubius Ialomiţa - Brăila şi îm organele statutare ale acesteia.

Art. 3. Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa – Brăila, 
la care comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa devine membru se aprobă şi se 
însuşesc.

Art. 4. Cotizaţia anuală pe care comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa o 
va plăti în cadrul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa – Brăila este în cuantum de 2.000 
lei.

Art. 5. Se aprobă aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la 
Parteneriatul Grupul de Acţiune Locală Danubius Ialomiţa – Brăila în vederea 
implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală LEADER cu finanţare prin PNDR 
2014-2020.

Art. 6. Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa nu va adera la un alt 
Parteneriat în afara celui menţionat la art. 5 pentru implementarea unei Strategii de 
Dezvoltare Locală LEADER cu finanţare prin PNDR 2014-2020.



Art. 7. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
nr. 13/25.02.2010 privind participarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la 
constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Jos Subregiunea Borduşani 
– Giurgeni.

Art. 8. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

         Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
              Cioară Marian                       Secretar

     Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în

temeiul Legii nr. 15/2003 şi încetarea, prin retragere, a concesiunii   
  

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
- prevederile cap. VI art. 8.27 din contractul de concesiune nr. 152/10.01.2014.
          Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 retragere dlui Ivaşcu Ion – Adrian dreptul de folosinţă pentru terenul 
intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 300 mp, lot 50, atribuit 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, întrucât nu s-a început construcţia 
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, acesta aflându-se în starea 
iniţială.

Art. 2. Se retrage dlui Ivaşcu Ion – Adrian concesiunea pentru terenul intravilan 
situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 700 mp şi încetează contractul de 
concesiune nr. 152/10.01.2014, întrucât nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data 
încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, terenul aflându-se în 
starea iniţială.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului 
urbanism, compartimentului impozite şi taxe locale, primarului comunei Mihail 
Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa şi persoanei menţionate la art. 1 şi 
art 2. 

 



Art.4. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Cioară Marian                            Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

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

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare;

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, actualizată.
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate;
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,
- cartea funciară nr. 20992.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită teren 
intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează:

1) Dungă Raul-Alexandru – suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 
33, care se învecinează la N – E - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 60/1.

 (2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei. 
 Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor 



Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
Hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit.

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       

      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Cioară Marian                                                 Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui număr de 3 loturi teren

 intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu 

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

- prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- cartea funciară nr. 20841, 21476, 21474.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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  aprobă concesionarea unui număr de 2 loturi teren intravilan aparţinând
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire locuinţă, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 lot nr. 58, care se învecinează la    
N - E - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 60/1;

2) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 47, parcela 3660/2, care se învecinează la    
N – domeniul privat al comunei,  E – proprietate privată imobil nr. cadastral 
20403, S – Toma Constantin, V – strada Crinului.
Art. 2. Se  aprobă concesionarea unui număr de 1 lot teren intravilan aparţinând 

domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire anexe gospodăreşti, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 parcela nr. 1, care se învecinează la
N - V - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1, S – drum stradal 
111/1.

Art. 3. Concesionarea se organizează prin licitaţie publică, potrivit legii, iar durata
concesiunii este de 49 de ani.

Art. 4. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.



Art. 5. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an.  
Art. 6. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă      Contrasemnnează
    Cioară Marian                          Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 modifică un număr de 5 poziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 7/29.01.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

1. poziţia 15 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 12  P 1027 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000”

2. poziţia 46  - coloanele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 2: “ Teren intravilan N – domeniul privat al comunei,  E – proprietate privată 

imobil nr. cadastral 20403, S – Toma Constantin, V – strada Crinului”
- coloana 3: „T – 47  P 3660/2 lot nr. 1”
- coloana 4: „1000” 

3. poziţia 54 - coloana 3 şi coloana 4 vor avea următorul cuprins:
- coloana 3:  “T – 660/1  P 6 lot nr. 1”
- coloana 4: „318”

4. poziţia 81 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1047  - teren neproductiv”

5. poziţia 82 – coloana 2 va avea următorul cuprins:
- “T – 1056  - teren neproductiv”

Art. 2. Se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 7/29.01.2015, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului 



Local nr. 17/16.03.2015, cu 5 poziţii, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

     
     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
          Cioară Marian                                                                    Secretar

   Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



Anexă la H.C.L. nr. ____/_____________

NR.
CRT.

DENUMIRE TARLA SI
PARCELA

SUPRAFATA
(mp)

92 Teren intravilan
Vecinătăţi: N – domeniul privat al comunei  
                  V – drum stradal 1026/2 
                  E – Şeitan Nicolae                                
                  S – domeniul privat al comunei  

T 12
P – 1027 lot. nr. 2

1000

93 Teren intravilan 
N – imobil nr. cadastral 21035,  E – imobil nr. cadastral 
20403, S – domeniul privat al comunei, V – strada Crinului

T 12
P – 1027 lot. nr. 2

59

94 Teren intravilan 
N – domeniul privat al comunei,  E – domeniul privat al 
comunei, S – domeniul privat al comunei, V – strada 
Fântânii

T 660/1
P –6 lot. nr. 2 

318

95 Teren intravilan 
N – imobil nr. cadastral 1138,  E – drum stradal 1918, S – 
domeniul privat al comunei, V – Preda Matache

T 27
P –2076 

1769

96 Păşune T 970 38,7891
      

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
         Cioară Marian                                                                    Secretar

   Ionescu Tudoriţa
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