
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 28 noiembrie 2016

Încheiată astăzi 28.11.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 333/22.11.2016.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dna consilier 
Olteanu Daiana - Cristina.   

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
La începutul şedinţei participă din partea Asociaţiei FLAG dna Raluca 

Dumitrescu şi dl Brateş Costel purtând o discuţie cu privire la aderarea comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa la Asociaţia FLAG BRAŢUL BORCEA, judeţul Ialomiţa.

S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 
loc la data de 31.10.2016 si s-a aprobat cu 7 voturi pentru (consilierii locali din partea 
P.N.L.) şi 5 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 7 voturi pentru şi 5 voturi contra din totalul de 12 
consilieri prezenţi.

2. Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru şi 5 voturi contra din 
totalul de 12 consilieri prezenţi.

3. 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.

4. Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru şi 5 voturi 
contra din totalul de 12 consilieri prezenţi.

5. Hotărâre privind anularea unor creanţe fiscale datorate bugetului local. 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 28.11.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 333/22.11.2016.                        

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dna consilier 
Olteanu Daiana - Cristina.    

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 31.10.2016 întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

Dl Florea Ion – De ce sunt trecute numele consilierilor locali care au votat 
împotrivă? (membri P.S.D.) Legea administraţiei publice nu prevede să se treacă cum a 
votat.  

Dna secretar – sunt trecuţi cei care au votat contra întrucât sunt mai puţini la 
număr de menţionat, iar restul fiind cei care au votat pentru. Legea nr. 215/2001 prevede 
consemnarea modului în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local.

Dl Barbu – când am votat împotrivă sau ne-am abţinut la proiectul de hotărâre 
pentru locul de casă la Legea nr. 15?

Dna secretar – proiectul de hotărâre prevedea 2 cereri (Băjenaru şi Deliţoiu). Vă 
rog să nu mai ţipaţi la mine şi să mă lăsaţi să răspund. Dl primar a propus modificarea 
proiectului prin retragerea cererii dnei Băjenaru care nu avea dreptul şi să rămână cererea 
lui Deliţoiu, propunere care s-a votat cu 8 voturi pentru şi 4 abţineri. Ulterior dl Crăciun a
menţionat că aţi făcut atâta gălăgie ca în final să vă abţineţi.       

Dl Crăciun – ce nu se înţelege? citeşte paragraful din procesul-verbal.
Dl Florea Ion – cumpăraţi un reportofon.
Dl Barbu – de ce nu cumpăraţi unul şi nu mai avem nevoie de dvs.(către dna 

secretar).  
Se prezintă ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
3. 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.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2017.

5. Proiect de hotărâre privind anularea unor creanţe fiscale datorate bugetului local.
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru.
Dl Barbu – să se înceapă cu punctul III de pe ordinea de zi ca să nu mai stea omul 

atât.
Este vorba despre dl Vlăsceanu Lucian prezent la şedinţă, care a depus cerere 

pentru 1.000 mp pentru construcţie locuinţă.



Dl primar – dlor consilieri, dacă se poate cu acordul dvs., sunt prezenţi dna 
Raluca Dumitrescu şi dl Brateş Costel din partea Asociaţiei FLAG BRAŢUL BORCEA 
şi doresc să discute cu dvs. despre aderarea comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa la această asociaţie. Nu este acest proiect pe ordinea de zi.

Dl Florea Ion – noi am fost de acord, dar membri P.N.L. nu au vrut să voteze 
pentru.

Dl primar – s-au abţinut întrucât nu aveau suficiente informaţii.
Dl Barbu – şi eu m-am abţinut pentru că nu eram lămurit. 
Dna Dumitrescu explică ce înseamnă FLAG, datorită lacului dă dreptul comunei 

de a adera la asociaţie, parteneriat public privat la care pot adera U.A.T.-uri, asociaţii de 
pescari, societăţi.

Dl Milea – se pot face investiţii pentru lac?, am înţeles din ceea ce a spus dl 
primar că se poate interveni asupra lacului.

Dl primar – nu am spus niciodată aşa ceva, aşa ai înţeles tu.
Dl Milea – ce avantaje sunt?
Dna Raluca – se pot depune proiecte pentru a accesa fonduri între 200.000 – 

600.000 euro, se pot face cursuri pentru pescărit, se pot depune proiecte pe administraţie 
publică pentru drum sau pentru electricitate în zona lacului.

Dl primar – în M. Kogălniceanu sunt aprox. 10 persoane care au bărci, să fie 
constituit un ponton pentru a acosta bărcile.    

Dna Raluca – există 2 tipuri de hotărâri – cea de includere şi cea de aderare a 
comunei la asociaţie. Anul acesta întrucât este aproape de final contribuţia este de 5.000 
lei, ulterior de la anul este puţin mai mare, încă 2.000 lei.

Dl Brateş Costel, fost primar al comunei Stelnica – pot depune proiecte pentru 
obţinerea de fonduri europene pentru dezvoltarea localităţii, va fi o investiţie în 
comunitate. Prin aderare la FLAG se susţin asociaţiile de pescari pentru obţinerea de 
fonduri. În Ialomiţa există 1 proiect.  

Dl Crăciun – să nu ne grăbim, să mai discutăm. Ce face consiliul local? Dă bani la
o asociaţie care vrea să investească şi eu dacă nu sunt membru, pentru a avea acces sunt 
obligat să plătesc taxă.

Dna Raluca – nu mai este timp să amânaţi, astăzi este ultima zi, nu putem să 
ţinem pe loc celelalte U.A.T.-uri. Atunci vă excludem.

Dl Barbu – ce puteţi face pentru noi?
Dna Raluca – puteţi depune proiecte pe administraţie publică, nu pentru casa 

pescarului, dar pentru drum, electricitate până acolo, o piaţă pentru peşte, un restaurant.
Dl Crăciun – cine va investi acolo va dori să obţină profit şi va stabili taxe pentru 

a avea acces acolo.
Dl Barbu către dl primar – intenţionaţi să depuneţi proiecte?
Dl primar – nu, ce să fac acolo, pot eu să fac investiţii?
Dl Natu – ce avantaje sunt pentru comună?
Dna Raluca – cum am menţionat puteţi depune proiecte pe administraţie publică - 

pentru drum, electricitate până acolo, se susţin asociaţiile de pescari pentru obţinerea de 
fonduri.

Dl primar – pentru a ajuta comunele învecinate (Giurgeni, Valea Ciorii, 
Ţăndărei).



Se supune la vot propunerea de aderare a comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa la Asociaţia FLAG BRAŢUL BORCEA, judeţul Ialomiţa - 7 voturi contra(3 
voturi contra şi 4 abţineri) (consilierii locali din partea P.N.L.) şi 5 voturi pentru.

Dl primar – la GAL suntem membri, la FLAG nu suntem.

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 privind constituirea dreptului de superficie prin 
licitaţie publică a suprafeţelor de teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Se adoptă Hotărârea nr. 26 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 rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Participă şi dna Niţu Elena (compartiment contabilitate).
Dl primar – aţi primit o altă expunere. Iniţial primisem o notificare la proiectul 

prin PNDL că facturile emise până la 31.10.2016 pot fi plătite până la 31.03.2017. S-a 
revenit şi vor fi decontate până la sfârşitul anului. Dacă avem noi bani plătim de la noi, 
dacă dau banii se plătesc din acestia.

Dl Barbu – pentru canalizare ? procesul verbal de recepţie s-a făcut ?
Dl primar – nu, pt. drumuri, nu s-a terminat, este factura pentru ceea ce s-a 

executat până acum.
Dl Barbu – cât s-a făcut ?
Dl primar – cca. 87%. Nu i-am mai scăzut pe cei 6.000 lei.  Firmele care fac 

cărţile funciare nu aveau timp să le facă pe toate şi au primit pentru 200 imobile, 60 
lei/carte funciară. Am scăzut 123.000 lei şi au rămas numai pentru 200 imobile.

Dl Florea Ion – şi banii dacă nu se cheltuiesc unde se duc ?
Dl primar – banii nu sunt daţi, plata se face după ce se verifică întreaga 

documentaţie. 
Dl Barbu  - către dna contabil – să luăm fiecare capitol la rând.
Dl primar – să prezentăm ce modificări se fac.
Dl Barbu – la iluminatul public s-a făcut licitaţie publică pentru transformator ?



Dl primar – mutarea se face cu 80.000 lei, au stabilit 113.000 lei, au pus 20.000 
lei diverse şi neprevăzute. Nu vrea nici o firmă. Mutarea trasformatorului înspre nord cu 
400 m costă 180.000 lei, apoi extinderea propriu-zisă aproape 200.000 lei.În funcţie de 
oportunităţi ENEL asigură 90% şi noi 10%.

Dl Florea Ion – nu se pot plăti lucrările de cadastru din buget ?
Dl primar - este prevăzut în lege, sunt bani cu destinaţie.
Dl Barbu – la canalizare de ce se retrag bani ?
Dl primar începe să explice, dar dl Barbu întrerupe spunând că il întreabă pe dl 

viceprimar.
Dl viceprimar – lăsaţi-l pe dl primar să explice.
Dl Barbu – nu te ocupi tu cu canalizarea ?
Dl viceprimar – nu.
Dl primar – documentaţia este la stadiul de S.F. nu este proiectul terminat pentru a

emite autorizaţia.
Dl Barbu – dacă vreau să mă branşez pot ?
Dl viceprimar – nu.
Dl primar explică cum se face barnşarea.
Dl Barbu – dacă nu dau banii ?
Dl primar – plătim din buget.
Dl Barbu – dacă nu erau bani în buget ?
Dl primar – plăteam în martie 2017.
Dl Barbu – nu sunt de acord cu asta, mai ales că sunt făcute drumurile aşa cum 

sunt.
Dl Florea Ion – nu pot să ies cu maşina pe stradă cum trebuie, că este prea 

îngustă.
Dl primar – în continuarea bugetului local, la învăţământ au fost daţi 540 lei 

pentru premii de excelenţă.
Dl Barbu – sunt de acord cu rectificarea bugetului, mai puţin partea de finanţare a 

lucrărilor de drumuri, să se plătească în martie 2017 şi nu până la sfârşitul anului.
Dl primar – se supune la vot întregul proiect de hotărâre    
Se adoptă Hotărârea nr. 24 cu 7 voturi pentru (consilierii locali din partea P.N.L.) 

şi 5 voturi contra (consilierii locali din partea P.S.D.).
Dl Barbu – nu sunt de acord cu plata până la sfârşitul anului.(bate cu pumnul în 

masă)
Dl primar – s-a votat proiectul.   

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 modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.



Dl primar – În 2015 am cuprins în inventarul domeniului privat suprafaţa de 
38,6091 ha ca fiind pajişte, dar nu e recunoscută de O.C.P.I. decât 0,18 ha.Nu se poate 
emite Ordinul Prefectului dacă nu se modifică suprafaţa.

Dl Barbu – de ce nu facem tot păşune? nu trebuie 2/3 pentru aprobare?
Dl primar – nu avem voie să mărim sau să micşorăm suprafaţa.
Dna secretar- nu, nu este vorba de închiriere, concesiune sau dare în administrare.
Dl Barbu – până acum ce au fost cele 38 ha. Să vină Angelică să ne arate unde 

este terenul?
Dl viceprimar informează că dl Ududui nu mai este.
Dl primar – pasc oile pe el.
Dl Florea Ion, dl Barbu – de ce nu se dă celor care au animale.
Dl primar –  Se dă o anumită suprafaţă pentru animal, să se asigure o încărcătură 

minimă de 0,3 UVM/ha. E posibil ca pe izlaz să fie puşi în posesie, sunt portughezii care 
au cumpărat teren.    

Se adoptă Hotărârea nr. 25 cu 7 voturi pentru(consilierii locali din partea P.N.L.)  
şi 5 voturi contra (abţineri)(consilierii locali din partea P.S.D.).

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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2017.

Dl primar – sunt la fel ca anul trecut.
Participă Manea Petrică (compartiment impozite şi taxe locale) care prezintă 

raportul.
Dl Barbu – nu sunt la fel. Anul trecut cota prevăzută la art. 457 alin. (1) a fost 

0,1% acum este 0,2%, iar cota prevăzută la art. 458 alin. (1) a fost 1% acum este 1,3%.
Dl primar – probabil s-a făcut o greşeală.
Se fac propuneri:
Dl Barbu propune 0,1% cota prevăzută la art. 457 alin. (1) – 12 voturi pentru.
Dl Florea Ion propune 0,2% cota prevăzută la art. 458 alin. (1) – 5 voturi pentru şi

7 voturi contra
Dl Voinea propune 1% cota prevăzută la art. 458 alin. (1) – 7 voturi pentru şi 5 

voturi contra.
Dl Florea Neculai propune 0,2% cota prevăzută la art. 460 alin. (1)- 7 voturi 

pentru, 5 voturi contra (4 abţineri).
Dl Barbu propune 0,2% cota prevăzută la art. 460 alin. (2)   - 5 voturi pentru şi 7 

voturi contra.
În proiectul de hotărâre este 1,3% - 7 voturi pentru şi 5 abţineri(contra).
Bonificaţia  - 10% - 12 voturi pentru.
Cota prevăzută la art. 477 alin. (5) : – 3% - 7 voturi pentru şi 5 abţineri (contra)



                                                          - dl Florea Ion propune – 1% - 5 voturi pentru
şi 7 voturi contra.

Cota adiţională prevăzută la art. 489 alin. (2) – 20% - 7 voturi pentru şi 5 voturi 
contra.

Dl Barbu – impozitele sunt mari şi le mai şi mărim. Tot timpul au rămas bani in 
buget. 

Dl primar – banii din fondul de rulment nu se pot folosi decât pentru investiţii, de 
aceea au rămas atâţia bani, nu am terminat investiţiile.

Dl Barbu – propun să nu le majorăm, oricum nu avem majoritate, faceti-le cum 
vreţi.

Dl Barbu – propune 0% - 5 voturi pentru şi 7 voturi contra.
Dl Barbu – să propunem un proiect de hotărâre să se plătească terenul în funcţie 

de zonă.
Dl primar – nu avem descărcate titlurile de proprietate pe categorii.
Dl Barbu şi dl Florea Ion propun 711 lei/ha – 5 voturi pentru şi 7 voturi contra.
 În proiect 900 lei/ha – 7 voturi pentru şi 5 voturi contra.
Dl Barbu propune 427 lei/ha – 5 voturi pentru şi 7 voturi contra.
În proiect – 600 lei/ha – 7 voturi pentru şi 5 voturi contra.
Dl primar – la terenul extravilan a fost limita maximă
Dl Barbu – localităţile vecine au avut 50 lei.
Dl primar – atât e limita maximă.
Dl Barbu – la 8.500 ha se face o economie de vreun miliard si ceva dacă e limita 

minimă.
Propuneri : dl Barbu - 42 lei – 5 voturi pentru şi 7 voturi contra
                   Conform proiectului – 50 lei – 7 voturi pentru şi 5 voturi contra.
La celelalte categorii de folosinţă :- limita maximă - 7 voturi pentru şi 5 voturi 

contra          
                                                        - limita minimă - 5 voturi pentru şi 7 voturi 

contra
Discuţii referitoare la islaz
Dl Dincă : mai mulţi oameni şi-au exprimat dorinţa de a lua păşune.
Dl primar – 1 ha islaz nu poate fi ocupat decât de un anumit număr de animale, 

130 ha la 20.000 capete, am discutat cu ei  să se constituie într-o asociaţie.
Dl Barbu – să adunăm câte animale sunt şi să se împartă la numărul de hectare.
Dl primar -  Se dă o anumită suprafaţă pentru animal, să se asigure o încărcătură 

minimă de 0,3 UVM/ha. 
 La vehicule înregistrate - propuneri :
Grupul P.N.L. – pct. 1.1 – 3 lei
                           pct. 1.2 – 5 lei
                           pct. 2 – 100 lei
se votează cu – 7 voturi pentru şi 5 voturi contra
Grupul P.S.D. - pct. 1.1 – 2 lei
                           pct. 1.2 – 4 lei
                           pct. 2 – 50 lei
se votează cu – 5 voturi pentru şi 7 voturi contra.



Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism – limita maximă – 12 voturi 
pentru.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  excavări – 15 lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, etc. – 8 

lei
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

branşamente – 13 lei
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism – 15 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  stradală – 9 lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare – 20 lei      
Se votează toate cu 12 voturi pentru.
Propuneri : grupul P.S.D. - taxa pentru eliberarea atestatului de producător -  20 lei, 
                                             - taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 10 lei
 se votează cu 5 voturi pentru şi 7 voturi contra.
grupul P.N.L. - taxa pentru eliberarea atestatului de producător -  40 lei, 
                         - taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare - 20 lei
 se votează cu 7 voturi pentru şi 5 voturi contra.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 

restaurante, etc. – propuneri:
pct. a – 150 lei – 12 voturi pentru
pct. b – 400 lei – 12 voturi pentru.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate :
Propuneri :  pct. a – 28 lei – 12 voturi pentru
                      pct. b – 20 lei – 12 voturi pentru   
Taxa divorţ pe cale administrativă: propuneri : - 500 lei – 11 voturi pentru şi 1 vot

contra(Florea Ion).
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri -  32 lei – 12 voturi pentru.
Alte taxe locale   

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice:
- pentru depozitarea de materiale : propuneri : - grupul P.N.L. - 5 lei – 7 voturi pentru 

şi 5 voturi contra
                                                                   - dl Florea Ion – 1 leu – 5 voturi pentru

şi 7 voturi contra.
- pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, targuri, etc. :
propuneri : dl Florea Ion – 10 lei - 5 voturi pentru şi 7 voturi contra
                   grupul P.N.L. – 5 lei - 7 voturi pentru şi 5 voturi contra

Taxa pentru eliberarea de copii dupa documentele solicitate in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001: propunere : - 1 leu/coală – 12 voturi pentru.

Se adoptă Hotărârea nr. 27 cu 7 voturi pentru şi 5 voturi contra.

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 anularea unor creanţe fiscale datorate 
bugetului local.

Dl Barbu – dacă o persoană are 41 lei, plăteşte 1 leu, este scutit pentru restul de 
40 lei ?

Dl Manea – nu, doar cei care au până la 40 lei inclusiv. 
Dl Dincă – am solicitat lista cu datoriile, ce debite au.
Dl Manea – nu avem acum o situaţie clară, aceasta seface la 31.12.2016.
Se adoptă Hotărârea nr. 28 cu 12 voturi pentru.
Dl Dincă – am cerut situaţia cu mijloacele fixe de la şcoală.
Dl primar – scoala deţine acest inventar, există o comisie de inventariere.
Dl Florea Ion – de ce sunt în curtea primăriei utilaje ce aparţin şcolii, nu le folosiţi?
Dl primar – sunt depozitate acolo pentru că nu au unde să le ţină.
 
Alte discuţii.
Dl primar – prezintă referatul dlui Crăiţă Cristian în urma controlului efectuat de 

I.S.U. Ialomiţa, ce dotări trebuie să aibă serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă cf. 
Ordinului nr. 96/2016. Ceea ce cer ei ar trebui înfiinţat un serviciu. Sunt câţiva voluntari. 
Nici nu vin toţi la o intervenţie. S-a luat echipament de protecţie, au asigurare o parte din ei. 

Dl Crăciun – spuneţi că nu mai sunt voluntari.
Dl Dincă – de câte ori vin în control pe an?
Dl primar – aprox. de 2 ori.
Dl Dincă – şi dacă dau amenzi, în 2-3 ani nu se datorează o sumă mai mare decât 

dacă s-ar achiziţiona bunurile respective?
Dl primar – prezintă decizia Curţii de Conturi prin care se prelungeşte până la 

30.04.2017 ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. Sunt 0 mie şi ceva de roluri şi la 
fiecare trebuie transmis debitele.

Dl Barbu- de ce unii au primit acasă ce datorii au, mă refer la cei cu sume mici, 
iar cei care au sume mari de dat nu?

Dl primar – vor primi toţi, dar nu poate fi făcut la toţi deodată. 
Dl Barbu – casierul nu poate să facă şi el?
Dl primar – există un program, are aribuţii clare stabilite în fişa postului.
Dl Barbu – ce, nu se poate modifica fişa postului, să preia o parte din atribuţii?   
Dl primar – prezintă cererea stareţului Mănăstirii Hagieni prin care solicită suma 

de 43.280 lei pentru achiziţionarea uşilor şi a geamurilor pentru biserică. Trebuie să 
prezinte mai multe documente conform legii, nu numai cererea, anul viitor vom vedea 
dacă depune aceste documente.

Dna secretar comunică dlui Dincă actul normativ cu privire la indemnizaţia 
consilieriilor.

Dl Barbu – dle primar, nu aveţi 2 calculatoare vechi să ne daţi şi nouă sau să luaţi 
câte o tabletă pentru fiecare consilier.    

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

         Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează
             Florea Neculai                                                                                        Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa


