
          România  

      Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

    

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

al Consiliului Local din data de 26.01.2016 

 

 

 

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

şedinţa de îndată din 26.01.2016, 

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 _____________, care propune ca preşedinte de şedinţă pe 

dl consilier _________________ 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 ______________ se alege preşedinte al şedinţei  

Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 

26.01.2016 şi pentru următoarele două luni. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 

                                                                                        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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

"Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”  

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului contabilitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), 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 aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

"Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” pentru 

lucrările rest de executat, după cum urmează: 

 
Valoarea totală a lucrărilor rest de executat : 3.935,259 lei (fără TVA) / 867,523 euro 

    4.713,294 lei (cu TVA) / 1.039,040 euro 

din care C+M    3.486,755 lei (fără TVA) / 768,651 euro 

                            4.184,105 lei (cu TVA) / 922,381 euro  
Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 

autorităţilor interesate. 

 

             Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează 

                                                                                                                Secretar 

                                                                                                          Ionescu Tudoriţa 

                                Iniţiator proiect, 

                                        Primar 

                                 Dinu Alexandru 

Nr. ____ 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi ______________   



 


