
             România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de  

consilier local al dlui Cioară Marian 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),  art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. unic. Consiliul local Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa ia act de încetarea 

de drept a mandatului de consilier local al dlui Cioară Marian  ca urmare a demisiei şi 

declară vacant locul consilierului în cauză. 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

        Natu Gheorghe                                                         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 validarea mandatului de consilier 

 local al d-lui Istrate Emil  

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 

- respectarea dispoziţiilor legale constatată de către comisia de validare, în urma 

examinării legalităţii alegerii consilierului şi rezultatul votului exprimat de 

majoritatea consilierilor locali. 

Examinând: 

- ordinea consilierilor locali supleanţi din lista de candidaturi prezentată de P.S.D. 

pentru alegerile din data de 05.06.2016; 

- adresa P.S.D. nr. 207/26.07.2016 prin care se confirmă apartenenţa la P.S.D. a 

supleantului Istrate Emil, ales pe lista pentru Consiliul Local la alegerile locale din 05 

iunie 2016. 

În conformitate cu: 

- prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 

aprobat prin O.G. nr. 35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002. 

În temeiul art. 31 alin. (3), 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 

 

Articol unic. Validează mandatul de consilier local al Consiliului Local al 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa domnului Istrate Emil. 

 

     

       Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

          Natu Gheorghe                                                        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 pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 

6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

 

 

 

 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere: 

- prevederile art. 54 alin (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 15 şi 17 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2005, modificată şi completată prin 

Legea nr. 673/2002; 

- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. ___/30.08.2016 privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Cioară Marian;  

- Hotărârea Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nr. ___/30.08.2016 privind 

validarea mandatului de consilier local al d-lui Istrate Emil.  

  Examinand: 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului de specialitate;  

- avizul comisiei de specialitate. 

          In 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, adoptă 

prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

         Art. 1. Se modifică pct. 3 la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 

6/25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, în ceea ce priveşte componenţa comisiei  

pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, 

protecţie mediu şi turism, având următorii membri: 

 

1. Voinea Vasilică 

2. Banu Octavian - Luci 

3. Crăciun Stelică 

4. Istrate Emil 



5. Barbu Mihăiţă 

  

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

    

          

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 

           Natu Gheorghe                                                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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/23.06.2015 privind închirierea unui 

spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail 

Kogalniceanu, judeţul Ialomiţa şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 24/30.03.2016 privind 

închirierea unui spaţiu din incinta Căminului Cultural Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului urbanism; 

- avizul comisiei de specialitate. 

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 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 40/23.06.2015 privind închirierea 

unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp din incinta Dispensarului medical din comuna Mihail 

Kogalniceanu, judeţul Ialomiţa şi Hotărârea Consiliului Local nr. 24/30.03.2016 privind 

închirierea unui spaţiu din incinta Căminului Cultural Mihail Kogălniceanu, judeţul 

Ialomiţa. 

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

Prefectului – Judeţul Ialomiţa, primarului comunei Mihail Kogălniceanu. 

 

       Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

             Natu Gheorghe                                                   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 rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 24/10.08.2016. 

Examinand : 

- 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 bugetul local pe anul 2016 rectificat la venituri în sumă de  

8.747.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 10.005.000 lei, bugetul de venituri proprii pe anul 

2016 la venituri în sumă de 140.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 198.872 lei conform 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se modifică lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare 

integrală din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

             Natu Gheorghe                                                   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 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 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 Hotărârile Consiliului 

Local nr. 17/16.03.2015, nr. 29/29.04.2015, respectiv nr. 6/01.02.2016 cu 2 poziţii, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

hotărâri. 

 

      

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează 

          Natu Gheorghe                                                                    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) 

97 Teren intravilan  

N – domeniul privat al comunei,  E – domeniul privat al 

comunei, S – strada principală, V – strada Crinului 

T 11 

P – 963, 962/1, 

962/2  

512 

98 Teren intravilan  

N – Chirnoagă Marian,  E - strada Morii, Alee acces, S –

Micu Ionita, V – Md. David Marcel 

T 49 

P – 3734/1  

2096 

       

 

 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

         Natu Gheorghe                                                                    Secretar 

           Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       România 

   Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/30.03.2016 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2016  

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere : 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, actualizată. 

- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa nr. 7108/2016. 

Examinând : 

- raportul compartimentului de specialitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b),  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, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.03.2016 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2016 cu un nou articol  - 

articolul 4 având următorul conţinut: 

„Art. 4. Aplicarea procedurilor legale privind modificările şi completările stabilite 

în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, în termenul reglementat de legislaţia în vigoare, respectiv minim 30 de zile.” 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 

Mihail Kogălniceanu şi Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa. 

 

     Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Natu Gheorghe                                                                                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 2 cereri 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. 21123, 21124. 

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 2 cereri 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) Băjenaru Margareta – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 49, 

care se învecinează la N – S – E - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1. 

2) Deliţoiu Marian – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 50, 

care se învecinează la N – S - E - domeniul privat al comunei, V – 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 

          Natu Gheorghe                                                              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 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 

    Natu Gheorghe                                           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 închirierea unui spaţiu din incinta 

Căminului Cultural Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

 

 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

          Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului; 

- avizul comisiei de specialitate. 

          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. 

b) şi art 123 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 26,22 mp din incinta  

Căminului Cultural din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, aparţinând  

domeniului public al comunei, situat în satul Mihail Kogălniceanu, pentru sediu asociaţie. 

Art. 2. Închirierea se realizează prin licitaţie publică, organizată în conformitate  

cu prevederile legale. 

Art. 3. Termenul de închiriere este de 5 ani, iar preţul minim de pornire al licitaţiei  

este de 27 lei/lună pentru toată suprafaţa închiriată. 

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

Art.5. Primarul comunei şi compartimentul de urbanism din cadrul aparatului  

propriu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează 

              Natu Gheorghe                                                                           Secretar                                                                                                               

                        Ionescu Tudoriţa 
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               România  

          Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul 

Poliţiei Locale a comunei Mihail Kogălniceanu  

 

 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

          Având în vedere: 

- prevederile art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, actualizată; 

- prevederile art. 2 şi 5 din H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a 

regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei 

locale nr. 155/2010; 

- prevederile art. 2, art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în 

timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională ; 

- prevederile art. I din Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea 

alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale. 

Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 

- avizul comisiei de specialitate. 

          În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7, art. 45 alin. (2) lit. a), 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.Începând cu data de 01.09.2016 se aprobă acordarea normei de hrană sub 

formă de alocaţie valorică, neimpozabilă, personalului Poliţiei Locale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu. 

Art. 2. Se acordă norma de hrană nr. 6, în valoare de 32 lei, neimpozabili, pe zile 

calendaristice, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, actualizată şi art. 2 

alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 171/2015 personalului poliţiei locale în activitate prevăzut la 

art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi 

personalului de conducere. 

Art. 3. Se acordă norma de hrană nr. 1, în valoare de 25 lei, neimpozabili, pe zile 

calendaristice, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, actualizată şi art. 2 

alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 171/2015 personalului poliţiei locale în activitate prevăzut la 

art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare. 

Art. 4. Se acordă norma de hrană nr. 12 „B”, în valoare de 5 lei, neimpozabili, pe 

zile calendaristice, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, actualizată şi art. 



2 alin. (3) lit. c) din H.G. nr. 171/2015, normă suplimentară pentru personalul poliţiei 

locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi. 

Art. 5. Norma de hrană nu se acordă personalului Poliţiei Locale a comunei în 

următoarele situaţii: 

- în perioada concediului de odihnă; 

- în perioada concediului pentru creştere copil; 

- în perioada concediilor medicale; 

- pe timpul suspendării raportului de serviciu, respectiv contractului de muncă; 

- în caz de nerespectare a atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 

Art.6. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului  

propriu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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