
           România 
       Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

 
 

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; 
- adresa AJFP Ialomiţa nr. 13543/2017; 
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 2017 rectificat la venituri în sumă de  
5.614.450 lei şi la cheltuieli în sumă de 7.324.450 lei, cu un deficit de 1.710.000 lei ce se 
va acoperi din excedentul anului precedent în sumă de 1.991.022 lei repartizat astfel: 
suma de 1.710.000 lei pentru finanţare secţiunea de dezvoltare şi suma de 281.000 lei 
pentru acoperire gol de casă; bugetul finanţat integral din venituri proprii pe anul 2017 la 
venituri în sumă de 170.500 lei şi la cheltuieli în sumă de 197.500 lei, din care 
„alimentare cu apă” la venituri 167.000 lei şi la cheltuieli 194.000 lei şi „învăţământ - 
burse” la venituri 3.500 lei şi la cheltuieli 3.500 lei, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
        Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
            Florea Neculai                                                                        Secretar    
               Ionescu Tudoriţa                                                                             
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          România  
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
    
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

al Consiliului Local din data de 20.12.2017 
 
 

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

şedinţa de îndată din 20.12.2017, 
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 Natu Gheorghe, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl 
consilier Florea Neculai. 
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41, art. 45 alin. (1) şi art. 47 alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. unic. D-l consilier Florea Neculai se alege preşedinte al şedinţei de îndată a 
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
20.12.2017. 
 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 
        Florea Neculai                                                       Secretar 
                                                                                                            Ionescu Tudoriţa 
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