
           România  
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
    
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

al Consiliului Local din data de 26.09.2017 
 
 

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

şedinţa ordinară din 26.09.2017, 
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 Voinea Vasilică, care propune ca preşedinte de şedinţă 
pe dl consilier Crăciun Stelică 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 Crăciun Stelică se alege preşedinte al şedinţei 
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
26.09.2017 şi pentru următoarele două luni. 
 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 
       Crăciun Stelică                                                       Secretar 
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 37 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 
             România 
       Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
  



 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mihail Kogălniceanu în 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Şcolii 

Profesionale Mihail Kogălniceanu  
 

 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 
- prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2295/07.09.2017. 
Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului contabilitate; 
- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 1, 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 desemnează un reprezentant al Consiliului Local Mihail 

Kogălniceanu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu în persoana dlui consilier Necula Gheorghe. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, 
Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu şi dlui consilier Necula Gheorghe. 
 
        
       Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                             Secretar    
              Ionescu Tudoriţa 
                                                                                        
 
 
 
 
 
Nr. 39 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017      
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 



 în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere : 

- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
actualizată; 

- adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2294/07.09.2017.   
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul secretarului; 
- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Profesionale 
Mihail Kogălniceanu, după cum urmează: 

- dl Voinea Vasilică 
- dl Crăciun Stelică 

Art. 2. Persoanele nominalizate la articolul 1 şi Şcoala Profesională Mihail 
Kogălniceanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la articolul 1, 
Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa. 
 
     Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
         Crăciun Stelică                                         Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
Nr. 40 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2016 
           România  
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

“Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia 

 



 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
Având în vedere : 
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Locala, 
- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, 
republicat; 

- Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1851/2013, 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa” 

Examinând :  
- 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 studiul de fezabilitate al proiectului “Extindere reţea de 
canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” pentru care se solicită 
finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, respectiv indicatorii tehnico-economici după 
cum urmează: 

- valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 8.170.540 LEI 
- din care C+M (inclusiv TVA) = 6.423.692 LEI 
 
Eşalonarea investiţiei (inv/C+M) 
 

 Total general fără TVA Total general cu TVA mii lei 
     

Anul I   6.875.585  
Anul II - - - - 

 
 C+M fără TVA C+M cu TVA mii lei 
     

Anul I   5.398.060  



Anul II - - - - 
 
Durata de realizare: 12 luni 

 
Valoarea echipamente şi utilaje: 308.000 lei (inclusiv TVA) mii lei 

 
Valoare dotări: 0 lei  

 
Valoare cofinanţare: 531.621 lei (inclusiv TVA) mii lei 

 
Situaţie propusă 
 

- Colectoarele vor fi din tub tip PP Multistrat SN 4, avand următoarele diametre: 
 DN  250 mm = 13229 ml 

- Conductele de refulare vor fi din tub tip PEID, PN 10, SDR 17, avand următoarele 
diametre: 
 DN  110 mm = 375.13 ml 

 
- amplasarea unui numar de 255 de cămine; 
 

 schimbare de direcţie 
 trecere la alt diametru 
 intersecţie de reţea 

 
- 2 staţii de pompare SPAU avand debite de : 
 

 SPAU 1 – 6l/s şi H13m, 
 SPAU 2 – 5l/s şi H8m, 

 
- 621 racorduri de la conducta de serviciu pană la limita gardului 

beneficiarului – realizate din conducta PP multistrat, SN 4 avand diametrul 
de DN 160 mm; 

 
- platforma beton. 
Art.2 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 

prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se 
suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul 
comunei Mihail Kogălniceanu. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 9/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii  “Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
acestuia. 
          
 
 
        Preşedinte de şedinţă                                                                 Contrasemnează 
           Crăciun Stelică                                                                              Secretar                                                                                                              
                        Ionescu Tudoriţa 



 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 



- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 22084. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Coşăreanu Nela – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 38, 
care se învecinează la N – S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, E – 
imobil cadastral nr. 21758, domeniul privat al comunei. 

 (2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 47 
Adoptată la M. Kogălniceanu 



Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 21731. 



În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Baba Costel - Lilian – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 
44, care se învecinează la N – S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, 
E - imobil cadastral nr.20694, imobil cadastral nr. 20836. 

 (2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 46 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
                
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 22075. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 



1) Turcu Costel – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 52, 
care se învecinează la N – E - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, S – 
imobil cadastral nr. 20838. 

 (2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 45 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 22077. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 

teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Oprea Marian  – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 parcela 40, 
care se învecinează la N – S – E – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1; 

(2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 44 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 



 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 21734. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Miclea Ionel – Constantin - suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 
lot nr. 47, care se învecinează la N – S – E - domeniul privat al comunei, V – drum 
stradal 60/1. 

(2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
         Crăciun Stelică                                                             Secretar 



               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 43 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 



- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 21438. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Dincă Ionel – Marius - suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot 
nr. 161, care se învecinează la N – S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 
122/1, E - imobil cadastral nr.20692. 

(2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nr. 42 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 



- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 21729. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează: 

1) Spătaru Constantin Valentin - suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 
561/1/1 lot nr. 43, care se învecinează la N – S - domeniul privat al comunei, V – 
drum stradal 60/1, E - imobil cadastral nr.20694, imobil cadastral nr. 20701.   

(2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin 
hotărâre a Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra 
terenului atribuit. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
          Crăciun Stelică                                                                         Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 41 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               România 
                          Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 
HOTĂRÂRE 

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

Ialomiţa 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/30.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu; 

- cartea funciară nr. 22073; 
- prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

actualizată. 
Examinând : 

- raportul compartimentului de specialitate ; 
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin 
licitaţie publică pentru suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 37, care se 
învecinează la S – domeniul privat al comunei, E – imobil cadastral nr. 21758, imobil 
cadastral nr. 21757, V – drum stradal 60/1, N – imobil cadastral nr. 20989, cu 
destinaţia construire locuinţă. 

Art. 2. Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 de ani. 
Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei. 



Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an care se va 
actualiza anual cu rata inflaţiei.   

Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

 
Preşedinte de şedinţă             Contrasemnnează 
     Crăciun Stelică                                                                Secretar 
                                       Ionescu Tudoriţa 
 
 
Nr. 48 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 
             România 
        Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind retragerea dreptului de folosinţă pentru terenul intravilan atribuit în 

temeiul Legii nr. 15/2003 şi încetarea, prin retragere, a dreptului de superficie    
   
 
 
 Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
          Având în vedere: 
- art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 
- prevederile din contractul de superficie nr. 4643/06.07.2016. 
          Examinând: 
- expunerea de motive a primarului; 
- avizul comisiei de specialitate. 
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 retragere dlui Lipan Georgică dreptul de folosinţă pentru terenul 
intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 999 mp, lot 124, 
atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, întrucât nu s-a început 
construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, acesta aflându-
se în starea iniţială. 

Art. 2. Se retragere dlui Costea Alexandru - Georgian dreptul de folosinţă 
pentru terenul intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 1000 
mp, lot 167, atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, întrucât nu 



s-a început construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, 
acesta aflându-se în starea iniţială. 

Art. 3. Se retragere dnei Ene Daniela - Nicoleta dreptul de folosinţă pentru 
terenul intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 999 mp, lot 
126, atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, întrucât nu s-a 
început construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, acesta 
aflându-se în starea iniţială. 

Art. 4. Se retragere dlui Posăceanu Tudorel - Georgian dreptul de folosinţă 
pentru terenul intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 1000 
mp, lot 58, atribuit pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, întrucât nu 
s-a început construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, 
acesta aflându-se în starea iniţială. 

Art. 5. Se retrage dlui Chifor Crăciun Jan dreptul de superficie pentru terenul 
intravilan situat în comuna Mihail Kogălniceanu, în suprafaţă de 1000 mp şi încetează 
contractul de superficie nr. 4643/06.07.2016, întrucât nu s-a respectat termenul de 12 
luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, terenul 
aflându-se în starea iniţială. 

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului 
urbanism, compartimentului impozite şi taxe locale, primarului comunei Mihail 
Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa şi persoanelor menţionate la 
art. 1 - art 5.  

 Art.7. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
     
 
     Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
         Crăciun Stelică                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 49 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          România 
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului de specialitate; 
- expunerea de motive a primarului ; 
- avizul comisiei de specialitate. 
În conformitate cu : 

-     prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, cu un număr de 2 poziţii, 
după cum urmează: 

1) suprafaţa de 1000 mp teren intravilan, situată pe strada Viilor, în tarlaua 21, 
parcela 1711 şi 1712/1, care se învecinează la N – Ivaşcu V. Elena, S – Ivaşcu 
Gheorghe, V – strada Viilor (D.S. 1713), E – domeniul privat al comunei;   

(2) suprafaţa de 1477 mp teren intravilan, situată pe strada Crinului, în tarlaua 
11, parcela 964/1, care se învecinează la N – Borduşanu Laurenţiu Daniel, S – drum 
stradal 1681, V – domeniul privat al comunei, strada Crinului, E – Buzea Paul. 

Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei 
compartimentului contabilitate, compartimentului urbanism şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa.  
 
          Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Crăciun Stelică                                                                          Secretar 
                               Ionescu Tudoriţa 
                            
 
 
Nr. 50 



Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 
           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. 9976/2017 şi 10156/2017. 
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  
5.547.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 7.257.000 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 de venituri proprii pe anul 2017 la 
venituri în sumă de 167.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 194.000 lei, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se modifică lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare 
parţială sau integrală din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
        Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
            Crăciun Stelică                                                                       Secretar    
               Ionescu Tudoriţa                                                                        
 
 
 
 
Nr. 51 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017      
             România 
        Judeţul Ialomiţa 



Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Mihail  

Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
 
 
 

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
          Având în vedere: 
- prevderile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Examinând: 
- expunerea de motive a primarului; 
- avizul comisiei de specialitate. 
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d),  45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Mihail 
Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentul urbanism, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
         Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
            Crăciun Stelică                                      Secretar 
              Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 52 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52/26.09.2017 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire propusă Detalii 

1 Strada Fabricii S – strada Gării 
N – Ds 111/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
            Crăciun Stelică                                                  Secretar 
              Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               România 
                          Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării din 

bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale cu suma de 30.000 lei 
 



 
Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având in vedere : 
- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 
Examinand: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului contabilitate;  
- avizul comisiei de specialitate. 

In temeiul art. 12 alin. (1), 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. Se aprobă finanţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară 
Lunca Dunării din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Mihail 
Kogălniceanu cu suma de 30.000 lei. 

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
 
Preşedinte de şedinţă                    Contrasemnnează 
    Crăciun Stelică                                        Secretar 
                                              Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
Nr. 53 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 26.09.2017 
         România 
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/31.07.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail 

Kogălniceanu 
 
  
           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
          Având în vedere: 



- prevederile art. 11 alin. (1), (2), (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), 
lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, art. 38 alin. (2) lit. 
b), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. 
(2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din 
anexa la Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- împuternicire emisă de Sindicatul Naţional al Administraţiei Locale SED LEX 
privind pe dna Niţu Elena – şef grupă sindicală Primăria Mihail Kogălniceanu; 

- procesul verbal înregistrat la Primăria comunei Mihail Kogălniceanu sub nr. 
3641/25.07.2017 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a 
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu privire la stabilirea 
salariilor; 

- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa nr. 13953/18.09.2017.      
  Examinand: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate;  
- avizul comisiei de specialitate. 

          In temeiul 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, 
adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
 
          Art. 1. Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
34/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mihail Kogălniceanu, respectiv punctul I lit. b) „Functii publice generale de executie” 
şi punctul II lit. a) „Functii de executie pe grade si trepte profesionale”, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se 
însărcinează Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, prin compartimentul de 
contabilitate şi secretarul comunei, prin emiterea de dispoziţii individuale de 
reîncadrare a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin stabilirea 
salariului de bază şi a salariului lunar, în condiţiile legii.  

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Ialomiţa, în termenul 
şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei  
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare sau publicare pe pagina de internet a 
instituţiei.  

 
 

    
         Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 
              Crăciun Stelică                                                                     Secretar 
                        Ionescu Tudoriţa 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nr. 54 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
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            România          Anexa nr. 1 la HCL nr. 54/26.09.2017 
       Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 

Stabilirea salariilor de bazã pentru funcţionarii publici si personalul contractual din 
 cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu 

 
 

I . b) Funcţii publice generale de execuţie 
 
 
 

Funcţia Gradul profesional Nivel studii Salariul de baza si coeficientul de ierarhizare 
   Gradatia corespunzatoare transelor de vechime 

0 
 

Salariul de baza Coeficient de ierarhizare 
 

Consilier, consilier 
juridic, expert, 

inspector 

superior S 3292 2,27 
principal S 3205 2,21 
asistent S 3132 2,16 
debutant S 3074 2,12 

 
poliţist local 

principal S 3205 2,21 
superior M 2668 1,84 
principal M 2596 1,79 

 
 
 
 



II . a) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 
 
 
 
 

Funcţia Grad/treaptă profesională Nivel studii Salariul de baza si coeficientul de ierarhizare 
   Gradatia corespunzatoare transelor de vechime 

0 
 

Salariul de baza Coeficient de ierarhizare 
 

Consilier, expert, 
inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, 
referent de specialitate, 
inspector casier, inginer 

IA S 3263 2,25 
I S 3190 2,20 

Sofer I M 2030 1,40 
Muncitor calificat I M 2030 1,40 

II M 1958 1,35 
III M 1813 1,25 

Muncitor necalificat I M 1508 1,04 
 
 
         Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
              Crăciun Stelică                                                                                                                   Secretar 
                                                                     Ionescu Tudoriţa 
 


