
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017

Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural 
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru 
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei 
pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi, astfel: 

- închirierea Căminului Cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi 
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi  distractive  : 
 pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei 
 pentru organizarea de botezuri = 500 lei

       -    pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile 
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu =   15 lei/oră. 

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, ‚consiliul local hotărăşte darea în 
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz.’

Având în vedere modernizările efectuate la salonul de nunţi şi căminul cultural 
din comună, facilităţile de care beneficiază şi care le fac corespunzătoare pentru 
organizarea unor festivităţi şi activităţi distractive, propun stabilirea cuantumului chiriei 
pentru închirierea Căminului Cultural şi  a salonului de nunţi, astfel: 

- închirierea căminului cultural din satul Mihail Kogălniceanu: 50 lei/zi 
- închirierea salonului de nunţi amenajat pentru organizarea unor festivităţi şi 

activităţi  distractive  : 
 pentru organizarea de nunţi = 1.500 lei 
 pentru organizarea de botezuri = 500 lei

      -    pentru organizarea diverselor adunări, care nu sunt organizate de autorităţile 
publice ale comunei Mihail Kogălniceanu =   15 lei/oră. 

 

Inspector,
Ududui Angelică



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017 

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul compartimentului urbanism, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2017.

Proiectul de hotarare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea cuantumului chiriei pentru 
închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu
pentru anul 2017.
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe  

               Florea Neculai

               Florea Ion

               Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din 

localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local 
adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2017, printre cele mai importante fiind:
- Cladire anexa pentru servicii publice;
- Imbunatatirea sistemului de tratare a apei potabile - lucrari
- Pietruire strazi – str. Agricultori, str. Albinei, DS 3, DS4, DS5 – lucrari
- Bransarea gospodariilor la sistemul de canalizare existent;
-  Extindere retea de canalizare in comuna Mihail Kogalniceanu , judetul Ialomita;
- Studiu de fezabilitate si documentatii avize/acorduri pentru proiectul „Extindere retea 

de canalizare in comuna Mihail Kogalniceanu , judetul Ialomita” - servicii
- dotare parc de joacă pentru copii.   

Fata de cele mai sus mentionate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotarare in forma si continutul prezentat

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2017, printre cele mai importante fiind:
- Cladire anexa pentru servicii publice;
- Imbunatatirea sistemului de tratare a apei potabile - lucrari
- Pietruire strazi – str. Agricultori, str. Albinei, DS 3, DS4, DS5 – lucrari
- Bransarea gospodariilor la sistemul de canalizare existent;
-  Extindere retea de canalizare in comuna Mihail Kogalniceanu , judetul Ialomita;
- Studiu de fezabilitate si documentatii avize/acorduri pentru proiectul „Extindere retea 

de canalizare in comuna Mihail Kogalniceanu , judetul Ialomita” - servicii
- dotare parc de joacă pentru copii.   

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul intocmit de inspector de specialitate Craita Eduard - 
Cristian, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce 
urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea programului anual de achizitii publice pe 
anul 2017, conform anexei la proiectul de hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si 
continutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru atribuirea în

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a Hotărârii Consiliului
Local nr. 21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând

domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 726/2017 Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa ne comunică 
faptul că hotărârile respective au fost adoptate fără respectarea cvorumului de 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie şi, în consecinţă, se va proceda la reanalizarea acestora în 
vederea revocării.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru atribuirea în

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a Hotărârii Consiliului
Local nr. 21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând

domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 726/2017 Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa ne comunică 
faptul că hotărârile respective au fost adoptate fără respectarea cvorumului de 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie şi, în consecinţă, se va proceda la reanalizarea acestora în 
vederea revocării.

 
 
    

Secretar
Ionescu Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
    
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru atribuirea
în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a Hotărârii Consiliului

Local nr. 21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de secretar, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre prevede revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere pentru atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 
21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
              Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 20/31.10.2016 privind aprobarea unui număr de 1 cerere

pentru atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 şi a
Hotărârii Consiliului Local nr. 21/31.10.2016 privind însuşirea inventarului

bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul
Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care avizează
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2017

Potrivit prevederilor pct. 9 alin. (2) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată 
“în cazul in care se stabilesc 2 zone, acestea sunt: A şi B”, iar “în  cazul în care se 
stabileşte doar o zona, aceasta este A”.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2017

Potrivit prevederilor pct. 9 alin. (2) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată 
“în cazul in care se stabilesc 2 zone, acestea sunt: A şi B”, iar “în  cazul în care se 
stabileşte doar o zona, aceasta este A”.

 În vederea respectării prevederilor legale, având în vedere şi adresa Instituţiei 
Prefectului nr. 172/2017, considerăm necesară supunerea spre aprobare a modificării 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă 
din proiectul de hotărâre.  

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ

    
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2017

      
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 

disciplina a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul 
de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta 
ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2017.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile pct. 9 alin. (2) 
din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.

Proiectul de hotarare prevede modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, 
în ceea ce priveşte secţiunea “Nivelurile impozitului/taxei pe teren, pe ranguri de 
localităţi”.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   
                
               



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                     SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul 2017

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile pct. 9 alin. (2) din H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
actualizată, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede  modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat al comunei astfel: 

- se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 2608 mp din tarlaua 11 şi 
tarlaua 49 teren intravilan, compusă din:

- tarlaua 11 parcela – 963, 962/1, 962/2 = 512 mp;
- tarlaua 49 parcela 3734/1 = 2096 mp.

- se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 38,6091 mp teren 
extravilan din tarlaua 970.

- se modifică un număr de 15 poziţii, după cum urmează:
1. poziţia 96 – coloana 4 va avea următorul cuprins: „1800”;
2. poziţiile 49 – 54, 84 – 91 –  la coloana 2 „teren intravilan” va avea denumirea 

„teren arabil intravilan”.
Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 

local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

Proiectul de hotărâre prevede  modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
din domeniul privat al comunei astfel: 

- se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 2608 mp din tarlaua 11 şi 
tarlaua 49 teren intravilan, compusă din:

- tarlaua 11 parcela – 963, 962/1, 962/2 = 512 mp;
- tarlaua 49 parcela 3734/1 = 2096 mp.

- se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 38,6091 mp teren 
extravilan din tarlaua 970.

- se modifică un număr de 15 poziţii, după cum urmează:
2. poziţia 96 – coloana 4 va avea următorul cuprins: „1800”;
2. poziţiile 49 – 54, 84 – 91 –  la coloana 2 „teren intravilan” va avea denumirea 

„teren arabil intravilan”.

INSPECTOR
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Conisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul
urbanism, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) 
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Voinea Vasilică

Membri: Banu Octavian - Luci

              Crăciun Stelică

              Barbu Mihăiţă

              Istrate Emil
 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

Conform art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cererea pentru atribuirea terenului se 
depune la consiliul local al comunei în care solicitantul, cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 
ani, are domiciliul şi nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren 
destinat construirii unei locuinţe.

Potrivit art. 5 din acelaşi act normativ „Consiliul local căruia i-a fost adresată 
cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se 
va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.” 

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 4 cereri prin care se 
solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren în suprafaţă de 1000 mp pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui  
număr de 4 cereri şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

 

 
Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată, şi prevederile H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 şi  prevede aprobarea unui număr de 4 
cereri depuse de către Năstase Titel – Ionel, Mănescu Daniel, Costea Liviu, Deliţoiu 
Marian, care solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală.

În urma analizării cererilor de către comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 s-a 
constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale, fapt pentru care se supune spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

    

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri pentru
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul
urbanism, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre prevede aprobarea unui număr de 4 cereri prin care se 
solicită atribuirea în folosinţă gratuită de teren pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate ( __ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Voinea Vasilică

Membri: Banu Octavian - Luci
               
               Crăciun Stelică

               Barbu Mihăiţă

               Istrate Emil



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4
cereri şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republictă, şi prevederile 
H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la 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

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Potrivit art. 693 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
actualizată “Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul 
altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un 
drept de folosinţă”.

Proiectul de hotărâre prevede constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
prin licitaţie publică pentru următoarele suprafeţe de teren: 

- 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 parcela 1, care se învecinează la N – V – 
domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1, S – drum stradal 111/1, cu destinaţia
construire anexe gospodăreşti.

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la 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

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 consiliul local „hotaraste vanzarea, concesionarea sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in conditiile legii.”

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii „Terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate 
prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor 
de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de 
catre titular a constructiei.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 „anterior concesionarii terenurile 
vor fi inscrise in cartea funciara.”

Potrivit art. 693 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
actualizată “Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul 
altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un 
drept de folosinţă”.

Proiectul de hotărâre prevede constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
prin licitaţie publică pentru următoarele suprafeţe de teren: 

- 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 parcela 1, care se învecinează la N – V – 
domeniul privat al comunei, E – drum stradal 561/1, S – drum stradal 111/1, cu destinaţia
construire anexe gospodăreşti

INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la 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

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul
urbanism, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre prevede constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
prin licitaţie publică pentru un număr de 1 lot teren intravilan astfel : 1 lot pentru 
construire anexe gospodăreşti. 

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate ( __ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Voinea Vasilică

Membri: Banu Octavian - Luci
               
               Crăciun Stelică

               Barbu Mihăiţă

               Istrate Emil



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea 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

 

          

Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 
este intocmit in conformitate cu prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, actualizată, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare 
si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

Secretar
Ionescu Tudoriţa

  



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr 
de 1 cerere şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 s-a 
aprobat atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1000 mp teren intravilan dlui 
Dungă Raul-Alexandru pentru construire locuinţă, conform cărţii funciare nr. 20992, 
respectiv în tarlaua 561/1/1 lot nr. 33. Întrucât la predarea terenului s-a atribuit parcela 52
în loc de 33 aşa cum prevedea cartea funciară, se impune modificarea conform cărţii 
funciare întocmită pentru tarlaua 561/1/1 lot nr. 52.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind în forma şi 
conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr 
de 1 cerere şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 s-a 
aprobat atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1000 mp teren intravilan dlui 
Dungă Raul-Alexandru pentru construire locuinţă, conform cărţii funciare nr. 20992, 
respectiv în tarlaua 561/1/1 lot nr. 33. Întrucât la predarea terenului s-a atribuit parcela 52
în loc de 33 aşa cum prevedea cartea funciară, se impune modificarea conform cărţii 
funciare întocmită pentru tarlaua 561/1/1 lot nr. 52.

 

    

INSPECTOR,
UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în

folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul
urbanism, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre prevede modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea în folosinţă gratuită 
a terenului conform Legii nr. 15/2003.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate ( __ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Voinea Vasilică

Membri: Banu Octavian - Luci
               
               Crăciun Stelică

               Barbu Mihăiţă

               Istrate Emil



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 30/29.04.2015 privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi

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

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republictă, şi prevederile 
H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit şi a burselor
de ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu,

judeţul Ialomiţa

Potrivit art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, “elevii de 
la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de 
performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de 
performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi
în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Prin Ordinul nr. 5.576/2011 sunt aprobate Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Fata de cele mai sus mentionate, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind acordarea burselor de merit şi a burselor de ajutor 
social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
in forma si continutul prezentat.

 

PRIMAR
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit şi a burselor
de ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu,

judeţul Ialomiţa

Potrivit art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, “elevii de 
la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de 
performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de 
performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi
în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Prin Ordinul nr. 5.576/2011 sunt aprobate Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,

INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI
SPORT, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

  
      

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit şi a burselor
de ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu,

judeţul Ialomiţa

     
Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 

protectie copii, tineret si sport, administraţie publică locală a analizat raportul 
secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat 
ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, actualizată şi prevederile art. 82 alin. (1) şi (2), art. 
105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Florea Mariana – Loredana

Membri: Olteanu Daiana – Cristina

               Voinea Vasilică

               Milea Gherase

                     Barbu Mihăiţă



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit şi
a burselor de ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
actualizată şi prevederile art. 82 alin. (1) şi (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, actualizată, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016 în forma şi conţinutul 
prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de 
motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus 
dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27.04.2017.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 
decembrie 2016.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care 
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în 
forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a
suprafeţei de 636 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui

Florea Neculai pentru amplasare vatră de stupină permanentă

Conform art. 11 din Legea apiculturii nr. 383/2013, actualizată, “autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice 
sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, 
pe baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul local.
Suprafeţele de teren se atribuie gratuit de către autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupină în 
funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai 
mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine şi de 50 mp pentru pavilioane”.

Având în vedere cererea dlui Florea Neculai prin care solicită alocarea unei 
suprafeţe de teren pentru vatră de stupină  pentru un număr de 100 familii de albine, 
propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, 
proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 636 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui Florea Neculai pentru amplasare 
vatră de stupină permanentă.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT URBANISM

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a
suprafeţei de 636 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui

Florea Neculai pentru amplasare vatră de stupină permanentă

Conform art. 11 din Legea apiculturii nr. 383/2013, actualizată, “autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice 
sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, 
pe baza autorizaţiei de stupărit pastoral depuse de către aceştia la consiliul local.
Suprafeţele de teren se atribuie gratuit de către autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupină în 
funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai 
mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine şi de 50 mp pentru pavilioane”.

Potrivit art. 13 din acelaşi act normativ ‘amplasarea familiilor de albine pe 
terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 10 m faţă 
de drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate în intravilan 
ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din 
domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan. Dacă distanţa faţă de obiectivele 
prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de 
acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în
zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe 
aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei’.

Având în vedere cererea dlui Florea Neculai prin care solicită alocarea unei 
suprafeţe de teren pentru vatră de stupină  pentru un număr de 100 familii de albine, 
propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, 
proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 636 mp teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui Florea Neculai pentru amplasare 
vatră de stupină permanentă.

    
INSPECTOR,

UDUDUI ANGELICĂ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, protecţie mediu şi turism
  
  
    

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a
suprafeţei de 636 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui

Florea Neculai pentru amplasare vatră de stupină permanentă

    Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, protecţie mediu şi turism a analizat raportul întocmit de compartimentul
urbanism, expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce
urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
data de 27.04.2017.

 Proiectul de hotărâre prevede atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 636 
mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei dlui Florea Neculai pentru 
amplasare vatră de stupină permanentă. Proiectul de hotărâre este întocmit în 
conformitate cu prevederile art. 11 şi 13 din Legea apiculturii nr. 383/2013, actualizată, 
cu modificările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate ( __ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Voinea Vasilică

Membri: Banu Octavian - Luci
               
               Crăciun Stelică

               Barbu Mihăiţă

               Istrate Emil



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită
a suprafeţei de 636 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei

dlui Florea Neculai pentru amplasare vatră de stupină permanentă

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13 din Legea apiculturii nr. 
383/2013, actualizată, cu modificările ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA


