
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 19 decembrie 2016

Încheiată astăzi 19.12.2016 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 362/19.12.2016.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Barbu 
Mihăiţă şi dl Necula Gheorghe.   

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 28.11.2016 si s-a aprobat cu 7 voturi pentru (consilierii locali din partea 
P.N.L.) şi 4 voturi contra (consilierii locali din partea P.S.D.).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
            Florea Neculai                                                                                      Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 19.12.2016 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 362/19.12.2016.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Barbu Mihăiţă 
şi dl Necula Gheorghe.    

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 28.11.2016. 
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.
Dl Florea Ion – cota prevăzută la art. 457 alin. (1) – când am propus 0,1%? Eu am

fost de acord cu 0,1%.
Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu 7 voturi pentru (consilierii 

P.N.L.) şi 4 voturi contra (consilierii P.S.D.).
Dl Florea Ion – care este ordinea de zi?
Preşedintele de şedinţă – aceasta este ordinea de zi – rectificarea bugetului local.
Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 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 rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Dl primar – am convocat de îndată pentru că termenul este foarte scurt, sumele 

care au fost repartizate trebuie prinse în buget. Nu mai este fizic timp pentru a cheltui 
banii, ei se vor regăsi în fondul de rulment pentru investiţii. Prezintă adresele de la 
Finanţele Publice şi H.C.J. Ialomiţa.

La Căminul Cultural am prevăzut 18.000 lei poate vom lua scaune la salonul de 
nunţi, la întreţinere bază sportivă am prevăzut 6.000 lei, nu am citit apometrul până acum 
şi este o sumă destul de mare. Pe situaţii de urgenţă am pus 10.000 lei, în urma raportului 
întocmit când au fost în control. Ca să iei maşină de pompieri şi ce mai cer ei ar trebui să 
fie serviciu înfiinţat.

La alimentare cu apă rămâne la fel. Nu ne revenim de câţiva ani. Cu 1,5 lei/mc 
este imposibil de acoperit toate cheltuielile care sunt de aproape 2 miliarde lei, numai 
hipocloritul cât costă.

Dl Florea Ion – alimentarea cu apă se autofinanţează?



D primar – da, tot – cheltuieli cu salarii, curent, tot.
Dl Florea Ion – 58.872 lei excedent este din anii anteriori?
Dl primar – da, vin din anii trecuţi.
Dl Florea Ion – deci, din ce ani este, mai puţin anul trecut?
Dl primar – din aprox. 150.000 lei am tot cheltuit întrucât cheltuielile sunt mai 

mari decât veniturile, şi a mai rămas suma aceasta.
Dl Dincă – toţi consumatorii sunt cu plata la zi?
Dl primar – nu toţi, dar şi-au mai plătit din datorii. 
Dl Dincă – şi dacă se adună toate datoriile nu ajung?
Dl primar – nu, cam 10.000 lei ar mai fi de încasat şi nu ajung pentru ce cheltuieli 

sunt.
Dl Milea – dar gospodării necontorizate mai sunt?
Dl primar – nu.
Dl Florea Ion – deci avem 3 influenţe. Din fondul de rulment se pot face 

investiţii?
Dl primar – fondul de rulment este pentru investiţii. În 2017 poate fi folosit decât 

pentru secţiunea de dezvoltare.
Dl Florea Ion – deci practic la cei din fondul de rulment se mai adaugă şi aceştia?
Dl primar – dacă mai rămâne atât, avem golul de casă, am plătit TVA –ul la ADI, 

pe care îl vom primi înapoi.   
Se supune la vot şi se adoptă Hotărârea nr. 29 cu 11 voturi pentru.

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

         Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează
             Florea Neculai                                                                                        Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa


