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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL 

 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU  

convocat în data de 31 octombrie 2016 

 

 
Încheiată astăzi 31.10.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 

dispoziţia nr. 274/25.10.2016.                         

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl consilier 

Istrate Emil.    

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar. 

S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 30.08.2016 si s-a aprobat cu 8 voturi pentru 3 abţineri (Dincă Mihai, Milea 

Gherase, Florea Ion) şi 1 vot împotrivă ( Barbu Mihăiţă). 

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 

31.10.2016. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru 

şi 4 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri prezenţi. 

2. Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea 

sătească pentru alegerea delegatului sătesc în satul Hagieni. Proiectul de hotărâre 

a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă din totalul de 

12 consilieri prezenţi. 

3. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mihail 

Kogălniceanu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din 

cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru şi 4 abţineri din totalul de 12 consilieri 

prezenţi. 

4. Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail 

Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale Mihail 

Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri prezenţi. 

5. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru atribuirea în folosinţă 

gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 

cu un cvorum de 8 voturi pentru şi 4 abţineri din totalul de 12 consilieri prezenţi. 

6. Hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 

adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru şi 4 abţineri din totalul de 12 consilieri 

prezenţi. 



7. Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a 

suprafeţelor de teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 

de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi. 

8. 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. Proiectul de 

hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru din totalul de 12 

consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează         

            Florea Neculai                                                                                      Secretar 

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

Încheiat astăzi 31.10.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 

dispoziţia nr. 274/25.10.2016.                         

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl consilier Istrate 

Emil.      

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar,  dna secretar, dl Ududui Angelică 

– inspector compartiment urbanism şi registrul agricol şi cetăţeni din comună care au 

depus cereri prin care solicită teren pentru construcţie locuinţă.  

Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 30.08.2016 întreabă dacă 

sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia. 

Dl Barbu – de ce nu s-a menţionat în procesul verbal ca cererile la Lg. 15 să fie 

trecute individual în proiectele de hotărâri. 

Dna secretar – dacă vorbiţi 2 sau mai mulţi în acelaşi timp şi ţipaţi nu am cum să 

înţeleg ce spune fiecare. Trebuie să vorbiţi pe rând şi când preşedintele de şedinţă vă 

acordă cuvântul.  

Dl Florea Ion – să vedem o cerere dacă sunt anexate documentele conform legii. 

Dl Milea – dle primar cererea se depune către Consiliul Local, nu către primar 

Dl Florea Ion – ne prezentaţi o cerere. 

Dl primar – când vom ajunge la proiectul de hotărâre vom arăta dosarele. 

Dl Barbu – de ce aţi trimis la oameni răspuns că noi nu am aprobat cererile (cei 5 

consilieri de la PSD). 

Dl primar – şi nu este aşa? Trebuie să ştie şi persoana.    

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 8 voturi pentru, 3 abţineri (Dincă Mihai, Milea 

Gherase, Florea Ion) şi 1 vot împotrivă ( Barbu Mihăiţă). 

. 

Se prezintă ordinea de zi : 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

din data de 31.10.2016. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la 

adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc în satul Hagieni. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Mihail Kogălniceanu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei 

din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu. 



4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail 

Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale Mihail 

Kogălniceanu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 cereri pentru atribuirea în 

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

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie 

publică a suprafeţelor de teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

8. Proiect de 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa la Asociaţia FLAG BRAŢUL BORCEA, judeţul Ialomiţa.   

 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local din data de 31.10.2016. 

Propuneri : - dl Crăciun propune pe dl Florea Neculai – 7 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă (Dincă Mihai, Milea Gherase, Florea Ion, Barbu Mihăiţă). 

                   - dl Milea propune pe dl Dincă Mihai -  3 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă. 

Se adoptă Hotărârea nr. 16 cu 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

 

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 desemnarea consilierilor locali care vor 

participa la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc în satul Hagieni. 



Propuneri: - dna Florea propune pe dl Necula Gheorghe şi dl Voinea 

Vasilică - 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Dincă Mihai, Milea Gherase, Florea 

Ion, Barbu Mihăiţă). 

                  - dl Florea Ion propune pe dl Barbu Mihăiţă - 3 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 

Dl primar – o propunere. să se voteze individual.   
Se adoptă Hotărârea nr. 17 cu 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă . 

 

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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Mihail Kogălniceanu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei 

din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu. 

Dna Florea – eu sunt desemnataă din partea şcolii în comisie şi nu am voie să fiu 

desemnată şi din partea consiliului Local. 

Propuneri : - dna Florea propune pe dl Crăciun Stelică - 7 voturi pentru şi 4 

abţineri (Dincă Mihai, Milea Gherase, Florea Ion, Barbu Mihăiţă). 

                   - dl Barbu propune pe dl Florea Ion - 3 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă. 

Se adoptă Hotărârea nr. 18 cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Mihail Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale 

Mihail Kogălniceanu. 

Dna Florea – eu sunt desemnataă din partea şcolii şi nu am voie să fiu desemnată 

şi din partea consiliului Local. 

Propuneri : - dna Florea propune în locul dânsei pe dl Voinea Vasilică - 7 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (Dincă Mihai, Milea Gherase, Florea Ion, Barbu Mihăiţă). 

                   - dl Barbu propune pe dl Milea Gherase - 3 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă. 

Dl Barbu – Crăciun Stelică nu este în incompatibilitate? 

Dna secretar – nu este, o puteţi întreba pe dna Florea. 



Dna Florea – doar dacă soţia era în Consiliul de Administraţie, dar nu este.  

Se adoptă Hotărârea nr. 19 cu 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

 

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 aprobarea unui număr de 2 cereri pentru 

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

Dl primar – sunt 2 dosare, au cerere, copie C.I. cu domiciliul în comună, certificat 

de naştere, declaraţie pe propria răspundere că nu deţin si nu au deţinut locuinţă sau teren. 

Dl Barbu – cererea nu este adresată Consiliului Local. 

Dl primar – scrie către dl primar, nu este un motiv de respingere, cererea se 

prezintă în Consiliul Local. 

Dl Milea – dosarele le aveţi dvs., nu le-am văzut. 

Dl primar – uitaţi dosarele. 

Dl Barbu – Băjenaru a mai avut cerere pe Lg. 15. În proiect scrie că se acordă o 

singură dată. 

Dl primar către dl Ududui – a mai avut cerere ? 

Dl Ududui – a mai avut cerere şi i s-a retras terenul pentru că nu a început 

construcţia într-un an. 

Dl Barbu – de ce este trecut în proiect dacă nu are voie ? 

Dna secretar – proiectul a fost făcut pe baza documentelor primite de la 

compartimentul urbanism. Nu am de unde să ştiu dacă a mai avut cerere sau nu. Trebuia 

să spună dacă a mai depus cerere. 

Dl Milea – de aceea nu am aprobat în şedinţa anterioară, pentru că nu are dreptul. 

Dl primar – nu aţi aprobat că aşa aţi vrut, nu că ştiaţi că a mai avut cerere. De ce 

nu aţi spus şi atunci? Nu are dreptul la Lg. 15, dar poate să depună cerere pentru a 

participa la licitaţie publică pentru superficie. Propun modificarea proiectului de hotărâre 

să rămână numai cererea lui Deliţoiu Marian. 

Se supune la vot modificarea- 8 voturi pentru şi 4 abţineri (Dincă Mihai, Milea 

Gherase, Florea Ion, Barbu Mihăiţă). 

Dl Crăciun – aţi făcut atâta gălăgie ca apoi să vă abţineţi. 

Dl Milea – este dreptul meu.  

Dl Barbu – 5 minute pauză pentru a analiza. 

Se adoptă Hotărârea nr. 20 cu 8 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 

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 însuşirea inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Dl Barbu – acum 2 luni am avut acelaşi proiect de hotărâre trecerea din domeniul 

public în domeniul privat. Am întrebat la telefon pe dna secretar cu privire la necesarul de 

voturi.   

Dna secretar – nu a fost un astfel de proiect, ci completarea inventarului 

domeniului privat. Aţi întrebat referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cererilor la Lg. 15/2003 nu la acest proiect. 

Dl Barbu – noi ne însuşim acest inventar cu condiţia să fie înainte de modificare. 

Dna secretar – se includ în inventar aceste suprafeţe de teren. 

Dl Florea Ion – de ce nu este trecut în domeniul public ? 

Dna secretar – în domeniul public fac parte anumite bunuri 

Dl Florea Ion – este în spate , poate să-l mai păstreze ? 

Dl primar – este problema lui dacă vrea să îl solicite sau nu. Acest teren este liber, 

nu aparţine nimănui şi în includem in domeniul privat.   

  Se adoptă Hotărârea nr. 21 cu 8 voturi pentru şi 4 abţineri (Dincă Mihai, Milea 

Gherase, Florea Ion, Barbu Mihăiţă). 

 

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 constituirea dreptului de superficie prin 

licitaţie publică a suprafeţelor de teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Dl primar – prezintă cererile.  

Dl Milea – nu are domiciliul în comună. 

Dl primar – nu este condiţionat de domiciliu, este prin licitaţie publică, poate 

participa oricine. 

Dl Barbu  - se aprobă individual sau toate ? 

Dl primar – proiectul de hotărâre le cuprinde pe toate. 

Dl Florea Ion – cu amendamentul ca dl primar să le spună oamenilor că şi noi am 

aprobat.    

Se adoptă Hotărârea nr. 22 cu 12 voturi pentru. 

 

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 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. 

Dl Barbu – da, da ştim despre ce e vorba. 

Se adoptă Hotărârea nr. 23 cu 12 voturi pentru. 

 

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 aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa la Asociaţia FLAG BRAŢUL BORCEA, judeţul Ialomiţa. 

Dl Milea – care este avantajul aderării ? 

Dl primar – suntem consideraţi riveraniDunării, iar pescarii au posibilitatea să 

facă şi altceva pentru a câştiga un ban decât pescuit. Se creează pontoane, să plimbe 

turişti cu barca pe Dunăre. 

Dl Barbu – taxa este cam mare. Nu cred nimic din ceea ce aţi spus. Eu cred că 

vreţi să accesaţi fonduri pentru lac. 

Dl primar – nici nu este vorba despre aşa ceva. Are cineva în zonă un lac şi nu 

poate să vândă peştele că nu îndeplineşte condiţiile. Nici nu vreau să dau lacul indifirent 

cine ar veni.Este posibil să nu se facă la Piua Petrii că este zonă inundabilă, dar la 

Giurgeni da.  

Se supune la vot - 3 voturi pentru şi 9 abţineri. 

 

Alte probleme 

 

Dl Dincă – art. 39 din Lg. nr. 215/2001 prevede că se convoacă lunar consiliul 

local. 

Dl primar – cine propune proiecte de hotărâri. Dacă nu am ce proiecte de hotărâri 

să supun consiliului local de ce să îi convoc. 

Dl Dincă – pentru şedinţa următoare să se prezinte: 

- situaţia mijloacelor fixe pentru şcoală; 

- o situaţie cu cererile depuse pentru solicitări de teren; 

- cuantumul indemnizaţiei consilierilor locali. 

Dna secretar – cuantumul indemnizaţiei este de 5 % din indemnizaţia primarului, 

dar nu la nivelul actual, ci la cel înainte de majorarea din iulie 2014.  

Dl Florea Ion  - unde este prevăzut ? 

Dna secretar – nu mai ştiu acum să vă spun exact numărul actului normativ, dar 

puteţi căuta şi pe net dacă doriţi să aflaţi mai repede. 



Dl Florea Ion – ar trebui să ne spuneţi la şedinţa următoare. 

Dna secretar – oricine are acces la internet acum, dacă doriţi puteţi căuta până la 

şedinţa următoare.    

Dl Barbu  - dacă vă fac un raport la Prefectură?  

 

 

Pentru care am încheiat procesul-verbal. 

     

        

        

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează         

             Florea Neculai                                                                                     Secretar 

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa 

 

 


