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Încheiată astăzi 20.12.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 361/19.12.2017.                         

La şedinţă au fost prezenţi 8 consilieri din totalul de 12. Lipsesc:  dl Barbu 
Mihăiţă, dl Florea Ion, dna Florea Mariana – Loredana, dna Olteanu Daiana - Cristina.          

La şedinţa Consiliului Local participă dna secretar şi dna contabilă. 
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 07.12.2017 si s-a aprobat cu 7 voturi pentru şi 1 abţinere (Milea Gherase). 
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri: 

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

20.12.2017, cu un cvorum de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 
2. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 
 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează         
           Florea Neculai                                                                                       Secretar 

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 20.12.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 361/19.12.2017.     

La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri din totalul de 12. Lipsesc:  dl Barbu Mihăiţă, 
dl Florea Ion, dna Florea Mariana – Loredana, dna Olteanu Daiana - Cristina.          

La şedinţa Consiliului Local participă dna secretar şi dna contabilă. 
Dl Natu – trebuie să alegem un preşedinte? 
Dna secretar – pentru şedinţa aceasta se alege un alt preşedinte 
Dl Voinea – doar pentru şedinţa asta, nu? 
Dna secretar – da. 
Dl Natu – pe dl Florea 
Dl Florea Neculai – dar numărul merge? 
Dl Natu – da, merge, 7 zice dra. 
Dl Florea – da 
Dl Natu – eu propun pe dl Florea, aveţi ceva împotrivă? Sunteţi de acord? Cine 

este pentru dl Florea – 8 voturi pentru. 
Dl Florea – aţi citit procesul verbal? 
Dl Milea – dna secretară, dacă lipseşte preşedintele de şedinţă, procedura care 

este? 
Dna secretar – pentru şedinţa respectivă se alege un alt preşedinte, la propunerile 

consilierilor, doar pentru şedinţa respectivă. 
Dl Milea – adică, să nu ne trezim că găsim altceva în lege şi 
Dna secretar – a fost modificată, înainte în cazul în care lipsea preşedintele se 

semna de 3-5 consilieri desemnaţi. S-a modificat şi acum, pentru şedinţa respectivă se 
alege un nou preşedinte, atât. 

Dl Florea – sunt obiecţiuni la procesul verbal? Dacă nu sunt obiecţiuni, cine este 
pentru procesul verbal.  

Dl Voinea – Gherase se abţine că nu a fost la şedinţa trecută. 
Dl Florea -  Gherase se abţine că nu a fost la şedinţă, 7 voturi pentru şi 1 abţinere 

(Milea Gherase). 
Dl Florea – vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului 361 din 19.12.2017 se 

convoacă în şedinţă de îndată Consiliul Local Mihail Kogălniceanu pentru ziua de 
20.12.2017, ora 11, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

Dna contabilă – aşa cum v-am spus la şedinţa precedentă că veţi mai fii chemaţi la 
o şedinţă de îndată 

Dl Natu – direct şi la obiect 
Dna contabilă -  direct şi la obiect. Aveţi în spate adresa de la finanţe în care ne 

comunică influenţele asupra bugetului, iau 2 mii de la sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrare şi ne dă 18 mii la cotele de 18,5% . Şi se investesc aşa: la venituri am avut 336 
şi cu 18 fac 354, 18 minus 2 de la retragere de la sume defalcate la pagina 2 rândul 5 am 



retras 2 mii. Influenţa este influenţă pozitivă de 16 mii pe care i-am dus pe partea de 
cheltuieli la prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri. Nu avem nevoie acum în 2 zile 
de ei, dar la anul până se votează bugetul noi avem voie să plătim doar 1/12 din bugetul 
anului precedent aprobat. Şi atunci, dacă va fi nevoie să avem aici de unde să plătim 
măcar acea 1/12. Şi cam asta este influenţa. Şi aşa e la sfârşit de an, pe ultima sută de 
metri. Şi am aşteptat până acum pentru că a avut şedinţă şi Consiliul Judeţean şi şedinţa a 
fost ieri şi vroiam să vedem dacă ne aprobă ceva. Nu am avut nicio influenţă de la 
Consiliul Judeţean şi atunci am rămas doar cu influenţa de la finanţe. 

Dl Milea – nu au avut de unde să mai dea. 
Dna contabilă – ei au avut sume mai mici. 
Dl Florea – cine este pentru – 8 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?            
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           Florea Neculai                                                                                       Secretar 

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa  


