
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 29 ianuarie 2015

Încheiată astăzi 29.01.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 8/23.01.2015.                        

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc: dl Diaconescu Nicolae, dl Gheorghe Marian şi dl Dragu Adrian.  

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local 

care a avut loc la data de 07.01.2015 si s-a aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere 
(Nedelcu Ion).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor 
disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de 
iniţiator – dl primar.

2. Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 
majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 
voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2015. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl
primar.

4. Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului 
Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 
2015. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5. Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru şi 1 abţinere (Florea Ion), în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar

6. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2015. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în 
varianta propusă de iniţiator – dl primar



7. Hotărâre privind stabilirea compensaţiilor acordate personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 10 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar

8. 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 10 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar

9. Hotărâre privind stabilirea sediului pentru serviciul de urgenţă voluntar. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta propusă 
de iniţiator – dl primar

10. Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat 
cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Crăciun Stelică                                                                                      Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.01.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 8/23.01.2015.                        

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc: dl Diaconescu Nicolae, dl Gheorghe Marian şi dl Dragu Adrian.  

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 07.01.2015 şi întreabă dacă
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere (Nedelcu Ion).
Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia 
terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  planului de acţiuni  sau lucrări  de interes
local pentru anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele  majore  apte  de  muncă  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea 
Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu 
pentru anul 2015.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiilor acordate personalului 
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

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

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului pentru serviciul de urgenţă voluntar.

Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de 
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
Se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 10 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 actualizarea anexei nr. 1 cu privire la 
situaţia terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

Dl Barbu – anul trecut cât a fost suprafaţa ? Mai mare bănuiesc.
Dl primar – normal că a fost mai mare, s-au dat pentru construcţii locuinţe. Nu 

ştiu exact, ne uităm.
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. 3.

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 planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pentru anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat.

Dl primar – sunt prevăzute activităţile pe care trebuie să le desfăşoare şi, în 
acelaşi timp ce cunoştinţe dobândesc, modul de comportament. 

Dl Cioară – dar acasă la ei pot fi supravegheaţi?
Dl primar – nu.  
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. 4.

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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 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 10consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 5.

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 stabilirea cuantumului chiriei pentru 
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu
pentru anul 2015.

Dl Barbu – cît s-a încasat anul trecut la salonul de nunţi?
Dl primar – nu ştiu, dar ne va spune dna contabil.
Dna contabil – nu am separat încasările la salonul de nunţi, dar la următoarea 

şedinţă vă spun. 
 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. 6.

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 actualizarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Dl Barbu – terenul intravilan spre platforma de gunoi este dat ?
Dl primar – 2000 mp s-au lotizat în câte 1000 mp şi s-au concesionat pentru 

construcţie locuinţe.
Dl primar – legat de vetrele pe care le-am trecut în domeniul privat, am propus să 

le închiriem, să stabilim un preţ de pornire a licitaţiei.
Dl Florea Ion – au drept de preemţiune la închiriere ?
Dl primar – nu, poate participa oricine la licitaţie. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 9 voturi pentru şi 1 abţinere (Florea Ion), din totalul de 10 consilieri prezenţi la 
şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 7.

   



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 Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2015. 

Dl Barbu – se înfiinţează o funcţie nouă ?
Dna secretar – este vorba despre promovarea în grad profesional. Se va 

transforma în urma promovării examenului din gradul profesional asistent în gradul 
profesional principal.  

 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. 8.

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 compensaţiilor acordate 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

Dl primar – exerciţiul de simulare este eficient, întrucât îi învaţă cum să acţioneze.
Dl Cioară – instructajul îl fac săptămânal?
Dl primar – nu, la 3 luni.
Dl Barbu – dar de ce 12 lei?
Dl primar – nu trebuie să fie mai mic decât salariul minim brut pe ţară. Dacă vom 

avea bani îi vom plăti. 
Dl Barbu – am altă propunere – 6 lei şi 10 lei în loc de 12 lei.
Dl Natu – cine vine la 2 noaptea la un incendiu dacă nu este plătit. Sunt asiguraţi 

pentru risc?
Dl primar – da, cei care participă, inclusiv primar, viceprimar şi Cristian care este 

inspector în cadrul compartimentului pentru situaţii de urgenţă.
Dl Barbu  renunţă la propunerea mai sus menţionată. 
 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. 9.



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

Dl primar prezintă expunerea de motive şi adresa Liceului Tehnologic Mihail 
Kogălniceanu nr. 109/16.01.2015 prin care solicită aprobarea decontării navetei pentru 
cadrele didactice care au depus documentele justificative, aferente lunii decembrie 2014, 
în cuantum de 1591 lei.

Dl Natu – nu sunt plătiţi din banii alocaţi şcolii ?
Dl primar – da, dar aşa trebuie să fie aprobat lunar.
Dl Barbu – nu se poate stabili la începutul anului o sumă pentru întreg anul ?
Dl primar – nu, se aprobă lunar, pe baza documentelor justificative.
 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. 10.

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 privind stabilirea sediului pentru serviciul de 
urgenţă voluntar.

 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. 11.

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 organizarea reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.

Dl primar – a sosit avizul de la Inspectorat pe 27 ianuarie. Prezintă adresa 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa. În următorul an şcolar nu va mai fi liceu, ci 
Şcoală Profesională.

 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. 12.

Alte discuţii:

Dl primar prezinţă cererea dlui Stîngă Miti prin care solicită cumpărarea terenului 
intravilan aferent casei de locuit pe care în deţine în concesiune.

A achitat impozitul şi doreşte să cumpere terenul. Se va analiza raportul de 
evaluare şi se prezenta ulterior proiectul de hootărâre. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
           Crăciun Stelică                                                                                       Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa
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