
           România  

      Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

    

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

al Consiliului Local din data de 31.10.2016 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 

şedinţa ordinară din 31.10.2016, 

Având în vedere : 

- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- propunerea d-lui consilier Crăciun Stelică, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl 

consilier Florea Neculai pentru 3 luni. 

În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. unic. D-l consilier Florea Neculai se alege preşedinte al şedinţei  Consiliului 

Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 31.10.2016 şi pentru 

următoarele două luni. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 

        Florea Neculai                                                             Secretar 

                                                                                                           Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016 

 



             România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mihail Kogălniceanu în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Profesionale 

Mihail Kogălniceanu  

 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2174/14.09.2016. 

Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului contabilitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) 

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 desemnează un reprezentant al Consiliului Local Mihail Kogălniceanu în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Profesionale 

Mihail Kogălniceanu în persoana dlui consilier Crăciun Stelică. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Ialomiţa, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Şcolii 

Profesionale Mihail Kogălniceanu şi dlui consilier Crăciun Stelică. 

 

        

       Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 

             Florea Neculai                                                            Secretar    

              Ionescu Tudoriţa 

                                                                                        

 

 

 

 

Nr. 18 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016      



         România  

     Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 

 în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere : 

- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată; 

- adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2175/14.09.2016.   

Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul secretarului; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei 

Mihail Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale Mihail 

Kogălniceanu, după cum urmează: 

- dl Voinea Vasilică 

- dl Crăciun Stelică 

Art. 2. Persoanele nominalizate la articolul 1 şi Şcoala Profesională Mihail 

Kogălniceanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la articolul 1, 

Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, 

precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa. 

 

     Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

             Florea Neculai                                        Secretar 

               Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

 

 

Nr. 19 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016 



         România  

     Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru 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. 21124. 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 de atribuire a terenului pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, după cum urmează: 

1) Deliţoiu Marian pentru suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 

50. 

(2) Atribuirea terenului se face o singură dată şi 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 

           Florea Neculai                                                              Secretar 

                Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                România 

                          Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a suprafeţelor de teren 

intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/30.03.2016 privind aprobarea 

Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 

terenurilor din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu; 

- cartea funciară nr. 21860, 21437, 21440, 21859; 

- prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

actualizată. 

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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 

publică pentru suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 660/1 parcela 9, care se învecinează la    

N – V – S – domeniul privat al comunei, E – strada Dealului, cu destinaţia construire 

locuinţă. 

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 

publică pentru suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, situată în cvartal 12 parcela 1027 lot. nr. 2, care se 

învecinează la N – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 1026/2, S – domeniul 

privat al comunei (lot nr. 1), E – Şeitan Nicolae, cu destinaţia construire locuinţă. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 

publică pentru suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 parcela 160, care se învecinează 



la N – S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 122/1, E – imobil nr. cadastral 

20691, cu destinaţia construire locuinţă. 

Art. 4. Se  aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 

publică pentru suprafaţa de 3.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 1515 lot nr. 2, care se învecinează la N - 

S - domeniul privat al comunei, V – strada Ulmului (DS 1514), E – strada Fântânii (DS 

1593), cu destinaţia construire fermă agricolă. 

Art. 5.Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 de ani. 

Art. 6. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei. 

Art. 7. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an care se va 

actualiza anual cu rata inflaţiei.   

Art. 8. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă            Contrasemnnează 

    Florea Neculai                                                    Secretar 

                                      Ionescu Tudoriţa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           România 

      Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea 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 conformitate cu : 

-     prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  La data adoptării prezentei hotărâri se însuşeşte inventarul bunurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, ca 

urmare a completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2015, 

modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 17/16.03.2015, nr. 

29/29.04.2015, respectiv nr. 6/01.02.2016, după cum urmează: 

(1) Se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 2608 mp din tarlaua 11 

şi tarlaua 49 teren intravilan, compusă din: 

- tarlaua 11 parcela – 963, 962/1, 962/2 = 512 mp; 

- tarlaua 49 parcela 3734/1 = 2096 mp. 

(2) Restul prevederilor din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

7/29.01.2015, cu modificările şi completările ulterioare rămân valabile. 

Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei 

compartimentului contabilitate, compartimentului urbanism şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Ialomiţa.  

 

          Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 

              Florea Neculai                                                                         Secretar 

                               Ionescu Tudoriţa 

Nr. 21 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016 

 



         România 

      Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea 

 sătească pentru alegerea delegatului sătesc în satul Hagieni 

 

 

 

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. 53 alin.(1 ) – (4), art. 45 alin. (1) 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 desemnează următorii consilieri locali din cadrul Consiliului Local 

Mihail Kogălniceanu în vederea participării la adunarea sătească pentru alegerea 

delegatului sătesc din localitatea componentă a comunei Mihail Kogălniceanu -  Hagieni, 

astfel:  

- domnul Necula Gheorghe 

- domnul Voinea Vasilică.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

persoanele desemnate la art. 1. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu; 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa; 

- Consilierilor locali desemnaţi la art. 1.  

 

 

          Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 

               Florea Neculai                                                                      Secretar 

                             Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

Nr. 17 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016 

 
             



            România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. Enel Distribuţie 

Dobrogea S.A. asupra terenului din domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu  

de-a lungul străzii Nouă în lungime de 390 m 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 

- prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- cererea nr. 230181/29.09.2016  depusă de S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. prin care 

solicită acordarea cu titlu gratuit a terenului din domeniul public al comunei Mihail 

Kogălniceanu de-a lungul străzii Nouă în lungime de 390 m, pentru reamplasarea postului de 

transformare PTA 7606 şi a racordului LES 20 KV, pe durata existenţei capacităţii energetice 

de utilitate publică naţională de distribuţie a energiei electrice; 

- prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 

actualizată; 

- prevederile art. 3, art. 18 din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, 

actualizată.  

Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului de specialitate ; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin. (1) lit. b), art. 

124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. Enel 

Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului din domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, 

situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, de-a lungul străzii Nouă în lungime de 390 m pentru 

reamplasarea postului de transformare PTA 7606 şi a racordului LES 20 KV, pe durata existenţei 

capacităţii energetice de utilitate publică naţională de distribuţie a energiei electrice. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei primarului 

comunei Mihail Kogălniceanu, compartimentului contabilitate, compartimentului urbanism, S.C. 

Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa.  

  

  Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Florea Neculai                                      Secretar 

                       Ionescu Tudoriţa 

 

 

Nr. 23 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi 31.10.2016   


