
                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU
                        JUDETUL IALOMITA

                                                               PROCES-VERBAL

                      Incheiat 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 sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 13 – absenti: d-l consilier Barbu 
Mihaita , d-l consilier Dobre Petrica si d-l  consilier Gheorghe Marian care a  demisionat din Consiliul 
Local al comunei Mihail Kogalniceanu,judetul Ialomita.Este prezent si delegatul satesc Fedul Maxim.
                     La sedinta Consiliului Local participa d-l primar si d-na secretar.
                     Secretarul comunei informeaza ca a pus la dispozitia consilierilor procesul-verbal incheiat 
in sedinta Consiliului Local care a avut loc la data de 29.04.2015 si intreaba daca sunt obiectii sau 
discutii asupra acestuia.
                     S-a supus la vot si s-a aprobat cu 10 voturi pentru.
                     Se prezinta ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local din 
data de 23.06.2015.

2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept al mandatului de consilier local al d-lui
Gheorghe Marian.

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-luiBuzea Ion
4. Proiectde hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi 

desfasoara activitatea  pe raza comunei Mihail Kogalniceanu ,judetul Ialomita.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local pe anul 2015.
6. Proiect  de hotarare privind inchirierea unui spatiu  in suprafata de 16 mp din incinta 

Dispensarului medical din comuna  Mihail Kogalniceanu,judetul Ialomita.

                   Se supune la vot si se aproba  cu 10 voturi pentru.

            
                                                  PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

                     Se prezinta expunerea de motive.
                     Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
                     Secretarul prezinta avizul de legalitate.

                                                         DISCUTII
                   Se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 
Local din data de 23.06.2015.
                  Au fost doua propuneri:d-l consilier Florea Ion propune pe d-l consilier Zidaru Gheorghe sa 



fie ales presedinte de sedinta al  Consiliului Local din data de 23.06.2015.Se supune la vot si  se aproba
cu un numar de 2 voturi pentru  din totalul de 10 consilieri prezenti la sedinta.
 D-l consilier Voinea Vasilica propune pe d-l consilier Florea Neculai sa fie ales presedinte  de sedinta 
al Consiliuli Local din data de 23.06.2015. Se supune la vot si se aproba cu un numar de 7 voturi pentru
din totalul de 10 consilieri prezenti la sedinta si se adopta Hotararea nr.26/23.06.2015.

                                           PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

                  Se prezinta expunerea de motive.
                  Presedintele de sedintea prezinta  avizul comisiei de specialitate.
                  Secretarul prezinta avizul de legalitate.

                  
                                                     DISCUTII

               Se prezinta proiectul de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al 
d-lui Gheorghe Marian.
               Nemaifiind alte discutii,se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 10 
voturi pentru,din totalul de 10 consilieri prezenti la sedinta si se adopta Hotararea nr.27/23.06.2015.

                                         PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI

                  Se prezinta expunerea de motive.
                  Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
                  Secretarul prezinta avizul de legalitate.

                                                DISCUTII

                  Se prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier local d-lui Buzea 
Ion.
                 D-l primar prezinta expunerea de motive.
                 Nemaifiind alte discutii ,se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 
10 voturi pentru,din totalul de 10 consileri prezenti la sedinta  si se adopta Hotararea nr.28/23.06.2015.

                                      PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

                    Se prezinta expunerea de motive
                    Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
                    Secretarul prezinta avizul de legalitate.



                                                   DISCUTII

                      Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice 
care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihail Kogalnicanu,judetul Ialomita.
                     Nemaifiind discutii,se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un umar de 11 
voturi pentru,din totalul e 11 comsilieri prezenti la sedinta si se adopta  Hotararea nr.29/23.06.2015.

                              PUNCTUL V  DIN  ORDINEA  DE  ZI

                     Se prezinta expunerea de motive.
                      Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
                     Secretarul prezinta avizul de legalitate.

                 
                                                DISCUTII

                  Se prezinta proiectul de hotarare  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Nemaifiind alte discutii ,se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 11 voturi 
pentru,din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se adopta Hotararea nr,3o.23.06.2015.

                               PUNCTUL  NR  VI  DIN ORDINEA  DE ZI

                  
                  Se prezinta  expunerea de motive.
                  Presedintele de sedinta prezinta avizul comisiei de specialitate.
                  Secretarul prezinta avizul de legalitate.

                                                  DISCUTII
                  Se prezinta proiectul de hotarare privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 16 mp din 
incinta Dispensarului medical din comuna Mihail Kogalniceanu,judetul Ialomita.
                   Nemaifiind alte discutii,se supune la vot proiectul de horarare si se aproba cu un numar de 
11 voturi pentru,din totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si se sdopta Hotararea nr.31/23.06.2015

                       Pentru care am incheiat procesul-verbal.

                Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza
                Florea Neculai                                                                          Secretar
                                                                                                              Ionescu Tudorita
                                                                                          pentru secretar Constantin Mariana



                                              

  


