
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 27 aprilie 2017

Încheiată astăzi 27.04.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 110/21.04.2017.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl Barbu 
Mihăiţă.      

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

loc la data de 30.03.2017 si s-a aprobat cu 11 voturi.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 
2017. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru din 
totalul de 12 consilieri prezenţi.

2. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
27/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru din totalul 
de 12 consilieri prezenţi.

3. 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi.

4. Hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru  şi 1 abţinere din totalul de 12 consilieri 
prezenţi.

5. Hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat
cu un cvorum de 11 voturi pentru şi 1 abţinere din totalul de 12 consilieri prezenţi.

6. Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a 
suprafeţelor de teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 11 voturi pentru şi 1 abţinere din totalul de 12 consilieri prezenţi.

7. 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi.

8. Hotărâre privind acordarea burselor de merit şi a burselor de ajutor social pentru 
elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 12 voturi pentru din totalul 
de 12 consilieri prezenţi.

9. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă din totalul de 12 consilieri prezenţi.

10. 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. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un 
cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi (dl consilier 
Florea Neculai nu ia parte la adoptare).

      

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
           Voinea Vasilică                                                                                     Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27.04.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 110/21.04.2017.    

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl consilier Barbu
Mihăiţă. 

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
Dl Voinea – supunem la vot procesul verbal din şedinţa anterioară. 
Dl Florea Ion – am un amendament la întrebarea cu microbuzul şcolar de ce nu 

mai e, nu am pus întrebarea de ce nu mai e, microbuzul şcolar este, bineînţeles nu este 
folosit.

Dl primar – deschidem reportofonul şi vedem cum este.
Dl Florea Ion – nu am zis de ce microbuzul şcolar nu mai este.
Dl primar – se înţelege
Dl Voinea – am crezut că nu s-a spus corect, e vorba de interpretare. Supunem la 

vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? – 11 voturi pentru (dl Banu şi
dl Barbu nu sunt prezenţi).

Dl Voinea – vă fac cunoscut că prin dispoziţia nr. 110 din 21.04.2017 emisă de 
primar se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local Mihail Kogălniceanu pentru ziua 
de 27.04.2017 ora 14, în sala de şedinţe a Consiliului Local, având următoarea ordine de 
zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea 
Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru 
anul 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice 
pentru anul 2017.  

3. Proiect 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.  

4. Proiect 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.  

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea
 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  

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

8. Proiect 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.  



9. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit şi a burselor de ajutor 
social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? În totalitate- 11 voturi 
pentru. 

Si acum supun la vot încă 2 proiecte de hotărâri. Cine este pentru?
Dl Florea Ion – propun şi eu un proiect de hotărâre, tot în legătură cu microbuzul 

şcolar, să-l trecem în proprietatea şcolii să nu mai fie în subordinea consiliului local. 
Şcoala poate să angajeze şofer.

Dl Voinea  - în primul rând că nu are şofer, nu văd de ce, să-l ţină în curtea şcolii?
Dl Florea Ion – e o propunere, îl treceţi sau nu
Dl Voinea – deci supun Consiliului Local încă 2 proiecte de hotărâri
Dl Florea Ion – 3 proiecte de hotărâri
Dl primar – nu avem cum că nu există documentaţie. Hai să pregătim 

documentaţia, să găsim motivaţia, că poate nu-l vrea şcoala, nu-i aşa. Şcoala să 
solicite, să avem documentaţie

Dl Dincă – pentru viitoarea şedinţă aş mai avea şi eu o propunere. În fiecare marţi 
e târgul ăsta sau cum îi zice. Vreau şi eu să ştiu ce se încasează, cine încasează şi 
unde se duc banii?

Dl primar – se încasează 5 lei, nu e obligat casierul să se ducă acolopentru că nu 
poate să taie chitanţă acolo, poliţistul îi trimite pe toţi la casierie şi banii sunt în 
bugetul local.

Dl Dincă – nu am văzut pe nimeni cu chitanţă acolo.
Dl primar – nu se mai taie chitanţă, nu mai sunt chitanţiere.
Dl Dincă – şi atunci cum se ăncasează suma aia de 5 lei?
Dl primar – vine omul la primărie şi i se eliberează chitanţa din calculator.
Dl Florea Ion – marţea trecută câte chitanţe s-au dat?
Dl Dincă – aveţi o evidenţă pentru 2016 cât s-a încasat?
Dl primar – în bugetul local se duc banii care se încasează pe astfel de servicii, se 

duc în bugetul local la venituri şi ea se regăseşte apoi în cheltuieli, nu pot să spun că 
banii ăia au fost cheltuiţi pentru ceva anume, se duc la venituri.

Dl Dincă – dar pe capitol separat avem acolo?
Dl primar – toate intră în veniturile bugetului local.
Dl Milea – dar nu se poate să se spună exact cât s-a încasat?
Dl primar – câţi vin, poliţistul nostru îi verifică.
Dl Dincă – de regulă, cam câţi sunt?
Dl primar – nu ştiu exact până acum, dar îmi notez şi la următoarea şedinţă de 

consiliu local o să scoată Bică situaţia.
Dl Voinea – propun cele 2 proiecte de hotărâri. Cine este pentru aprobare?
Dl Florea Ion – deci se supune la vot şi propunerea mea?
Dl primar – nu are documentaţie, solicitare de la şcoală
Dl Florea Ion – dna directoare a făcut o solicitare către dvs.
Dl primar – chiar nu ştiu, dacă nu i-am răspuns să procedeze ca atare. I-am 

răspuns o dată dnei directoare, am avut şi discuţii cu dumneaei, să angajeze şofer la 
şcoală, nu au obiectul muncii, să-şi obţină licenţa, să-şi obţină persoană împuternicită,
deci e mult mai complicat.

Dl Florea Ion – deci rămâne ca dna directoare să facă solicitare



Dl primar – da, am vorbit şi la RAR, peste tot
Dl Florea Ion – nu văd nici un impediment de ce nu ar trece microbuzul şcolar
Dl primar – să-şi angajeze şofer, poate să-şi angajeze şofer că are organigrama 

liberă. Îşi angajează şofer, încă o motivaţie în plus
Dl Florea Ion – microbuzul şcolii să stea în curtea primăriei
Dl primar – da, şi dacă era al şcolii tot acolo stătea
Dl Florea Ion – poate îşi angajează şofer
Dl Milea – dar nu l-a scos la concurs
Dl Crăciun – a fost scos la concurs, cine vine?
Dl primar – toate microbuzele sunt la primărie
Dl Florea Ion – la Ţăndărei este al şcolii
Dl primar – data viitoare o să analizăm, la următoarea şedinţă
Dl Voinea – deci supunem la vot. Cine este pentru? – 12 voturi pentru (a venit dl 

Banu) 
Dl Milea – deci sunt 2
Dl Voinea – da, execuţia bugetară şi atribuirea
Dl Florea Ion  - deci se amână pentru şedinţa viitoare?     
Dl Voinea – haideţi să discutăm, aţi avut la procesul verbal anexat în spate şi cele 

2 proiecte pe care le-am enumerat cu privire la proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016 şi a doua este cu privire la proiect 
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.

Dl Voinea – ar mai fi o problemă aici, comisia de buget – finanţe şi comisia de 
urbanism, aţi avut materialul acolo, îl analizaţi pentru avizul comisiei

Dl primar – dacă expunerea de motive şi dacă preambulul hotărârii sunt conforme,
dacă prevederile articolelor sunt conforme

Dl Florea Ion – deci, execuţia bugetară e un capitol destul de important şi trebuie 
mai mult timp

Dl primar – mai staţi o oră în plus, execuţia bugetară, e adevărat e importantă, 
abia cum am dus bugetul local la verificare la trezorerie, abia ieri l-a adus şi abia a 
putut să facă execuţia bugetară pentru că nu era aprobat bugetul, nu erau vizate toate 
hârtiile. 

Dl Voinea – începem şedinţa. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea 
Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017.

Dl Milea – am avut în şedinţa trecută, nu ? S-a respins?
Dl Voinea – nu a vut cvorum 2/3
Dl Dincă – aş vrea să fac o propunere aici. Dacă tot vorbim de tineret şi să îi 

ajutăm, aş vrea să modificăm puţin sumele astea. Spre exemplu - închirierea 
Căminului Cultural - 50 lei, pentru organizarea de nunţi de la 1.500 lei la 1.000 lei

Dl Voinea - deja noi am făcut o investiţie acolo, o copertină în faţă, urmează să 
facem

Dl  Dincă – avem o situaţie câte nunţi au fost, ce sume s-au încasat pe 2016?
Dl primar – 6 nunţi, câte au fost, vreo 4-5 nunţi
Dl Dincă – cu botezuri cu tot?



Dl primar – botezurile nu ştiu acum să spun, nu am eu o evidenţă, dar am ţinut 
cont şi de cheltuielile care sunt acolo. Am luat veselă, am luat pahare, furculiţe, feţe 
de masă, am mai fabricat încă 20 de mese, am mai luat încă 100 de scaune, am făcut 
şi o copertină, că dacă nu mai se fumează înăuntru să poată să fie adăpostiţi de ploaie,
de vânt, am făcut investiţii în toaletă. Am făcut nişte investiţii din bugetul local şi 
1.500 lei nu mi se pare mult. Mulţi nu au vrut să ia cateringul salonului de nunţi şi au 
adus firmă care să le aducă feţe de masă şi le-au luat 2.500 – 3.000 lei pentru asta.

Dl Dincă – da dle primar, dar
Dl Voinea  - dacă se duc la Racman
Dl primar - nu vorbim de Racman, noi vorbim să ne acoperim cheltuielile noastre 

de investiţii cu banii ăştia , am şi învelit-o, adică am băgat bani mulţi în ea ca să arate 
aşa dintr-un grajd.

Dl Dincă – de ce să nu fim aproape de oameni, mai sunt şi necăjiţi
Dl primar – 1.500 lei înseamnă 2 familii care vin la nuntă la masă, e darul de la 2 

familii, 3
Dl Dincă – deci am spus aşa – pentru nunţi 1.000 lei, pentru botezuri – 300 lei, în 

rest să rămână la fel
Dl primar – acum 2 ani 2 nunţi au fost. Apa, curentul, văruitul, aerul condiţionat, 

adică sunt multe chestiuni care concură şi dacă faci o socoteală, până la urmă omul 
face nunta şi tu dai bani din consiliul local ca să facă nuntă.

Dl Natu – propunerea mea este – organizarea nunţilor 1.500 lei, botezuri – 500 lei,
adunări 15 lei

Dl Voinea – dacă vrem să facem investiţii acolo nici nu mai avem bani  
Dl primar – nici nu avem pahare
Dl Voinea – trebuie să mai luăm pahare, mici şi mai mari pentru sucuri, avem un 

singur pahar pentru vin şi ţuică, şi să luăm şi unul ca să-şi pună o apă minerală
Dl Dincă – câte pahare se cumpără?
Dl primar – 300, 350, noi avem pentru 300 de persoane, se mai sparg
Dl Milea – da, dar cine le sparge le plăteşte
Dl Voinea – îţi aduce un pahar de un fel, altul de alt fel
Dl Florea Ion – se autofinanţează
Dl primar – nu se autofinanţează, sunt bani din bugetul local, să plutească, nu 

neapărat să facem venituri acolo, să putem să facem o investiţie, am dori să punem 
pavele în spate

Dl Voinea – să amenajăm spaţiul acela verde de acolo
Dl Milea – dacă vreţi să cheltuiţi atât de mult  
Dl primar – nu e vorba de cheltuieli e vorba de investiţii
Dl Voinea – supunem la vot, supunem propunerea dlui Dincă
Dl Milea – dle preşedinte câte voturi trebuie ca să treacă?
Dna secretar – 2/3
Dl primar – supuneţi la vot, nu mai încasăm la nunţi atunci
Dl Voinea – supunem la vot propunerea dlui Dincă – 1.000 lei, 300 lei, 15 lei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? – 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă
Propunerea dlui Natu – 1.500 lei, 500 lei, 15 lei. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abţineri? – 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă
Dl Voinea – în momentul de faţă nu se mai fac nunţi



Dl primar – deci nu se mai fac nunţi pentru că nu se poate încasa
Dl Voinea - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii 

publice pentru anul 2017.
Dl primar – programul de achiziţii a fost completat cu câteva articole, nu erau 

prinse acolo, Cristian le-a omis sau l-a completat pe urmă, program care va mai 
suporta astfel de modificări probabil pe parcursul anului in momentul în care se iveşte
situaţia de a procura şi nu e trecut aici să fie trecut. Şi de fiecare dată se ia întreaga 
listă şi se completează .

Dl Voinea – supunem la vot. Cine este pentru ?
Dl Florea Ion – putem să facem o mică discuţie. La serviciile pentru deşeurile 

menajere şi de altă natură 50.000 lei
Dl primar – Elena este aici, să vină să ne arate contul, sau Cristian. Banii aceştia 

nu e nepărat să se cheltuiască, doar dacă avem nevoie vreodată de astfel de servicii să 
avem prevăzuţi bani acolo. Avem nevoie vreodată să cumpărăm pubele, să cumpărăm
nu ştiu ce substanţe de dezinsecţie, deparazitare, să-i avem trecuţi acolo.Ei nu fac 
parte din bugetul local. În bugetul local nu apare la nici un capitol astfel de cheltuieli, 
dar am pus şi noi 50.000 lei, dacă adunăm toate astea nu se cheltuieşte. 

Dl primar – către dns contabilă – la servicii menajere banii aceştia pe ce vor fi 
cheltuiţi, nu sunt prinşi în bugetul local pe un capitol, în condiţiile în care avem 
nevoie de pubele, deratizare, un serviciu de dezinsecţie să avem de unde să luăm

Dna contabilă – şi de la serviciul cu ADI ECO 
Dl Florea Ion – şi ce se încasează de la populaţie
Dna contabilă – şi cese încasează de la populaţie şi de la instituţiile publice ce 

avem, pubele de pe străzi plus strâns gunoi de pe marginea şanţurilor 
Dl Florea Ion – şi ăstia 50.000 sunt cheltuială
Dl primar – nu, este o prevedere, nu poţi să depăşeşti acest barem dar poţi foarte 

bine să nu îi cheltuieşti
Dl Florea Ion – până la urmă ăştia sunt bani care se colectează
Dna contabilă – nu se colectează  
Dl primar – sunt 2 chestiuni distincte, prima – gunoiul care se încasează de la 

populaţie e cu totul altceva, 2 serviciile pentru salubrizare pentru gunoiul care se 
strânge de pe străzi în pubele, în funcţie de mcub de nu ştiu ce plătim aceste servicii

Dl Milea – hârtia de xerox 420.000 lei
Dl primar – nu o să consumăm niciodată atât, revenim la discuţia anterioar, de ce 

nu s-a lăsat 1.000 lei la cămin 
Dl Voinea – e prevedere asta, nu se cheltuieşte atât
Dl Milea – e prevăzut în buget
Dl Voinea – nu sunt prinşi în buget
Dl primar – bugetul local e ceva care e clar şi precis cu nişte limite de sume care 

niciodată nu se execută la nivelul acelor limite de sume, ce rămăne trece la fondul de 
rulment la sfârşitul anului, iar astea sunt prevederi. Dacă vrei să cumperi ceva trebuie 
neapărat să ai prevăzut

Dl Florea Ion – faţă de şedinţa anterioară ce s-a introdus ?
Dl primar – nu aveţi de data trecută, dacă le aveaţi acasă vă uitaţi acolo, Cristian 

el este cu achiziţiile, el ştie ce praguri s-au atins acolo şi nu au putut să fie trecute
De exemplu apă minerală  - 1.500 , nu am cumpărat niciodată apă minerală



Dl Florea Ion – asta ştim, de aceea nici nu am întrebat
Dl Dincă – la nivel de primărie angajaţii au telefoane de serviciu ?
Dl primar – toţi
Dl Dincă – câte telefoane sunt ?
Dl primar – 20, câţi angajaţi sunt
Dl Dincă – aici e prevăzut 12.000 lei.
Dl primar – 22, 21 lei pe fiecare telefon pe lună, singurele bareme depăşite fără 

limite sunt ale primarului, viceprimarului şi contabilei, eu mă duc la 40 – 50 lei /lună, 
restul în 22 sau 23 lei.

Dl Dincă – 20 de telefoane aveţi ?
Dl primar – 17, cam aşa, toţi colegii au.
Dl Voinea – alte probleme ? Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? 

Abţineri ? În unanimitate – 12 voturi pentru.                        
Se adoptă Hotărârea nr. 18 cu 12 voturi pentru.
Dl Voinea - Proiect 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.

Dl primar – sunt 2 limite, 2 praguri
Dl Dincă – avem o întrebare aici, cum s-a stabilit categoria a şi b. Sunt nişte 

criterii bănuiesc
Dl primar – codul fiscal, sunt trecute zonele pe localităţi, a – zona de reşedinţă, B 

– sat aparţinător
Dl Florea Ion – Hagieni este categoria B, iar reşedinţa zona A, să mutăm primăria 

la Hagieni 
Dl primar – sumele de 900 lei şi 600 lei sunt considerate pentru terenurile din 

intravilan până la 400 mp ocupate de construcţii şi alte anexe, în jur de 18 lei impozit
Dl Florea Ion – şi ce depăşeşte?
Dl primar – sunt alte sume 
Dl Voinea – la noi nu are nimeni 400 de mp casă de locuit construită. Supunem la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Se adoptă Hotărârea nr. 19 cu 12 voturi pentru. 
Dl Voinea - Proiect 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.  

Dl Milea – despre ce cerere este vorba?
Dl primar – e vorba de revocare
Dl Milea – dna secretar, atuncea vă aduceţi aminte când s-a discutat s-a supus la 

vot cererea şi am spus că ţine de patrimoniu
Dna secretar – nu a fost conform art. 45 alin. (3)
Dl Florea Ion – deci se revocă hotărârea 20 şi 21.
Dl Voinea – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Se adoptă Hotărârea nr. 20 cu 12 voturi pentru.



Dl Voinea – punctul 5 - Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  

Dna secretar – se reia aici ceea ce s-a revocat
Dl Florea Ion – cu privire la însuşirea inventarului
Dna secretar – da
Dl primar – ne însuşim în tarlaua 11 parcela 963, 962/1, 962/2 = 512 mp, care 

înseamna la „măgarul tăvălit” şi în tarlaua 49 parcela 3734/1 2096 mp între nea Ioniţă şi 
Cristache, este teren al domeniului privat al comunei. După aceea se modifică poziţiile un
număr de 15 poziţii, după cum urmează, şi aici e terenul la cimitir, între strada Fântânii şi 
strada Dealului s-a completat intravilanul până la limita cu islazul 

Dl Florea Ion – domeniul public?
Dl primar – nu, e domeniul privat al consiliului local, nu era al nimănui şi l-am 

depistat că face parte din intravilanul comunei noastre şi îl prindem în patrimoniul 
domeniului privat al consiliului local. La poziţia 2 nu va avea denumirea teren intravilan”
va avea denumirea „teren arabil intravilan” pentru că nu e ocupat de nici o construcţie, se 
pot construi case acolo.

Dl Florea Ion – deci e vorba de ăştia 38.000 sau ăştia 2096?
Dl primar – e vorba de 2096 este în intravilan, ni-l însuşim în domeniul privat al 

consiliului local 
Dl Florea Ion – îl revendicase într-un timp şi dna Lenuţa
Dl primar – nu , Fătăligă are teren acolo, lângă acela, dar nu ăsta, în spate în 

partea cealaltă are teren, titlu 
Dl Florea Ion – l-a folosit o perioadă şi pe acela
Dl primar – nu e al ei 
Dl Florea Ion – era al nimănui
Dl primar – da, al nimănui
Dl primar – dna Lenuţa nu a plătit impozit pentru nici un teren , de aia nu ştie 

unde are, are 2.000 mp, are titlu, dacă nu a mai venit de 20 de ani să dea nici un leu 
normal că nu ştie unde are, nici apa nu şi-o plăteşte, eu ştiu că e necăjită

Dl Florea Ion – şi ăştia 38.000
Dl primar – 38.000 este islazul de la Hagieni, e prins în măsurătorile lui 247 ca 

izlaz şi trebuie să-l introducem în categoria izlaz ca să facem cartea funciară la întreg 
islazul

Dl Florea Ion – sunt 38 ha sau 3,8
Dl primar – 3,8 conform tutor măsurătorilor acesta face parte dintr-un căpătâi de 

izlaz, nu e ocupat nici de titlu, nu e ocupat nici de intravilan, nu e nici un proprietar şi l-
am trecut în privat.

Dl Florea Ion – cine păşunează acum?
Dl Florea Neculai – cine apucă
Dl primar – nu ştiu cine, oamenii ăia de la Hagieni. Sunt vreo 2- 3 stâni acolo
Dl Florea Ion – se modifică un număr de 15 poziţii
Dl primar – 15 poziţii sunt regăsite în locurile de casă tot în zona aia acolo e 

parcelată, în total 15 poziţii sunt locuri de casă care pot fi date la solicitare prin licitaţie în
zona asta de aici

Dl Florea Ion – deci s-a şi parcelat?



Dl primar – da, după legea 247 toate terenurile care au fost neocupate de case, 
fără proprietar şi au rămas în intravilanul comunei s-au parcelat, s-a făcut hartă, câte 1000
mp cât îţi permite legea să îi dai unui om să-şi facă casă

Dl Dincă – şi aici 1800 ăsta ce reprezintă? poziţia 96 – coloana 4 va avea 
următorul cuprins: „1800”

Dl primar – e valoarea de inventar al imobilului
Dl Dincă - şi 1800 ce reprezintă?
Dl primar – valoarea de inventar  - 1800 lei, deci orice bun al domeniului privat 

are o valoare. Aceasta este valoarea stabilită de evaluator la 2 ani plătim nişte evaluatori 
care o actualizează.

Dl Florea Ion – şi a fost altă valoare până acum de se actualizează?
Dl primar – probabil nu a avut nici o valoare.
Dl Florea Ion – celelalte terenuri ce valoare au?
Dl   primar – ne uităm în documente, nu aveţi istoricul inventarului domeniului 

privat
Dl Milea – nici nu ştiu exact unde sunt, i-am cerut dlui Angelică să ne dea şi nouă 

o hartă 
Dl Voinea – le-aţi avut în şedinţă la comisie, a venit Angelică cu ele.
Dl primar – ca să evităm astfel de lucruri, la şedinţele de comisii vă rog să 

solicitaţi ce anume şi îl chem pe colegul meu cu hărţi, cu ce trebuie
Dl Istrate – au fost, chiar au fost
Dl Voinea – supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? – 11 

Împotrivă? Abţineri – 1(Milea Gherase)?
 Se adoptă Hotărârea nr. 21 cu 11 voturi pentru şi 1 vot contra.
Dl Voinea - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi 

atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.  
Dl primar - Năstase Titel – Ionel, Mănescu Daniel, Costea Liviu, Deliţoiu Marian 

sunt cei 4, au întocmite cărţi funciare pentru locurile respective, le-au stabilit loturile 
urmează hotărârea de consiliu local ca să putem să le dăm să-şi construiască case.

Dl Voinea – supunem la vot cine este pentru? – 11 voturi pentru. Împotrivă? 
Abţineri – 1 (Milea Gherase)

Se adoptă Hotărârea nr. 22 cu 11 voturi pentru şi 1 vot contra.
Dl Istrate – pentru viitoarele şedinţe să se facă individual
Dl Milea – să se facă câte o hotărâre pentru fiecare, separat
Dl primar – că dacă eşti supărat pe vreunul să nu i-o aprobi 
Dl Voinea - Proiect de hotărâre privind 
Dl primar – luăm o pauză 5 minute să văd cine a făcut cererea
Dl Milea – dle primar , dar legea 15 spune că cererea se adresează consiliului 

local nu primarului
Dl primar – comisia respectivă să-şi asume responsabilitatea că tot ce este aici e în

regulă
Dl Milea  - cererea este conform legii?, nu este
Dl Voinea – de ce ?
Dl Milea - trebuie adresată către consiliul local 
Dna secretar – formularul este prevăzut în norme şi nu scrie către consiliul local, 

ci scrie cerere, aici este formularul



Dl Florea Ion – trebuie văzut în legea 15, aici este un prototip
Dl Voinea – este formularul din monitorul oficial
Dl Florea Ion – să-l citească fiecare
Dl Voinea – nu stăm să-l citească pe rând, citeşte-l să audă toţi
Dna secretar- acesta este formularul prevăzut de normele metodologice la Legea 

nr. 15, cererea se analizează de comisia de aplicare a Legii nr. 15 şi apoi se supune 
consiliului local spre aprobare 

Dl Milea – a fost în comisie cererea asta?
Dl Voinea – a analizat dacă are cerere, copie după buletin, tot ce trebuie,    
Dl Milea -  nu a fost în comisie cererea asta
Dl primar – putem să-l trecem pe Gherase în toate comisiile?
Dna secretar – aceasta este o comisie separată de aplicare a Legii nr. 15 care e 

formată din dl viceprimar şi dl Ududui, nu e comisia din consiliul local
Dl primar – comisia din consiliul local analizează dacă documentele sunt 

conforme.
Dl Milea – dacă ăşi pune semnătura acolo nu trebuie să vedem dacă e legal
Dl primar – eu zic să citeşti legile 
Dl Voinea – bine, supunem la vot proiectul, cine este pentru 11– Împotrivă? 

Abţineri – 1 (Milea Gherase)?         
   Dl Voinea - Proiect 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.  

Dl primar – Dungă Raul – Alexandru – 1000 mp , cu vecinătăţile 
Dl Milea – Cine e Dungă Raul?
Dna Florea – Dungă Raul e un copil cu probleme speciale
Dl primar – nici nu trebuie să întrebi cine e omul ăla 
Dl Milea – să văd dacă e locuitor al comunei
Dl primar – normal că e locuitor al comunei că astfel nu putea să facă cerere, nu 

are nici o treabă consiliul local să cunoască persoana care a  făcut cererea, ce ar fi la 
Bucureşti sau nu ştiu unde să vină ăla care a solicitat să-l vadă Gherase. Sunt 2 comisii – 
comisia de aplicare a Legii 15 care analizează documentele şi le supune comisiei 
consiliului local

Dl Florea Ion – răspundereae a primarului, ştiţi că s-au mai făcut şi greşeli – cu 
Băjenaru

Dl primar – e posibil 
Dl Voinea – ştiţi că v-am spus chiar pe faţă
Dl Florea Ion – neoficial
Dl Voinea – da neoficial, în faţa primăriei, acum oficial, aţi aprobat şi la alţii, şi 

Mihai a aprobat, şi acum săriţi în sus
Dl Florea Ion – cartea funciară este făcută pe 52?
Dl primar – da, 52, nu
Dl Voinea – cartea funciară este pe 32 şi a fost pus pe 52, se revocă pe 32 şi 

rămâne pe 52. Supunem la vot , cine este pentru? – 12 voturi pentru
 Se adoptă Hotărârea nr. 24 cu 12 voturi pentru.
Dl Voinea – îmi cer scuze, am sărit un punct, punctul 7 - Proiect de hotărâre 

privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a suprafeţelor de teren 



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

Dl primar – 1000 mp se scot la licitaţie 
Dl Milea – avem cerere ceva?
Dl Voinea – e scos la licitaţie
Dl Florea Ion – unde e amplasat?
Dl primar – în 561/1/1 parcela 1
Dl primar – Vasilică, mâine facem câte o copie după parcelarul de aici unde avem 

locuri de casă, în câte 15 exemplare
Dl Voinea – îl afişăm
Dl primar – nu, îl dăm la fiecare consilier cu parcela, nr, sa ştie şi omul unde e, 

cine e, cel ocupat să-l haşureze, ce se ocupă de aici încolo îl trece fiecare în pătrăţică
Dl primar – nu am citit până la capăt cu destinaţia construire anexe gospodăreşti, 

deci el are dreptul la casă, dar nu solicită casă. Dacă solicita casă îi dădeam gratuit, a avut
teren, nu a construit şi i s-a reziliat contractul

Dl Voinea – e Rusu, supunem la vot, cine este pentru? – 11 voturi, Împotrivă? 
Abţineri – 1 vot (Milea Gherase)  

Se adoptă Hotărârea nr. 23 cu 11 voturi pentru şi 1 vot contra
Dl Voinea – trecem la următorul punct - Proiect de hotărâre privind acordarea 

burselor de merit şi a burselor de ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii Profesionale 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Dl primar – avem o sumă de bani în bugetul local, nu mai ţin minte 3.000 lei 
pentru burse. Această formă de intervenţie a fost gândită, elevii buni să fie încurajaţi, să 
aducem o motivaţie în plus şi celorlalţi să ajungă acolo şi elevii care sunt cu probleme 
sociale să încercăm să-i încurajăm să îi aducem la şcoală. Câţi sunt? 18 până acum care 
nu frecventează şcoala din 350, înseamnă niţel, 5%, mulţi, pentru mileniul 3 mulţi şi asta 
e formă de încurajare. Doar că am înţeles greşit, atât cei care solicită bursă de merit, cât şi
cei care solicită bursă socială trebuie să completeze nişte cereri. Dacă cei de la merit mai 
ştiu să mai scrie cei de la social nu au depus decât 2 inşi cereri. Să-i ajute dirigintele, 
învăţătorul să depună cererea cel care are probleme sociale şi noi putem să reglăm chestia
asta. Iniţial doamna a zis că sunt 15 burse de merit şi 5 burse sociale şi acum sunt doar 2 
burse sociale. Pentru bursele de merit 50 lei şi pentru bursele sociale 15 lei, un ajutor 
social să-şi ia caiete, nu ştiu ce să-şi ia.

Dl Istrate – e puţin
Dl primar – e adevărat, e puţin, încercăm să-i încurajăm
Dl Florea Ion – e pe lună?
Dl primar – da, pe lună         
Dl primar – dacă vă spun cui îi dăm bursa, aţi zice să-i luăm înapoi că-i bea tatăl
Dl Dincă – dar cine a propus?
Dl primar – dna directoare, au fost încurajaţi de învăţător, de diriginte să facă 

cererea
Dl Voinea – cine este pentru – 12 voturi pentru
Se adoptă Hotărârea nr. 25 cu 12 voturi pentru.
Dl primar – în luna iulie dacă este rectificăm suma şi vom da poate mai mult
Dl Istrate – ar trebui să se dea mai mult că în felul acesta se motivează să înveţe 

mai mult



Dl primar – e adevărat, poate dacă aveam şi eu bursă atunci poate învăţam mai 
mult   

Dl Florea Ion – dle primar, unde se depune gunoiul, nu cel care se pune în pubele, 
celălalt?

Dl primar – ce, nu ştii unde se cară cu remorca molozul. Tu unde l-ai pus, 
molozul?

Dl Florea Ion – ce moloz?
Dl Voinea – întreabă-l pe Mitrea unde ţi-a dus gunoiul ţie de la magazin?
Dl Florea Ion – care Mitrea?
Dl Voinea – Mitrea
Dl primar – când cumpără îi dă bon, iei bonul acasă? Nu. Când am strâng gunoiul,

scormonind cu Vasile prin gunoi, cu mănuşi în mâini am găsit 50 de bonuri de la SC …., 
de unde să fie bonurile alea, doar nu de la mine de acasă, 

Dl Florea Ion – să îmi arăţi şi mie
Dl Voinea – haideţi să trecem la cele 2 proiecte care am aprobat în afara ordinii de

zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 
2016.

Dl Florea Ion – propunerea mea este să o amânăm pentru şedinţa viitoare
Dl primar – o supunem la vot execuţia bugetară şi e dreptul tău să o respingi.
Dl primar – deci, asta este parte a bugetului local pe care l-aţi aprobat, conţine 

excedentul de vreo 3 miliarde
Dl Natu – Ionele, tu ştii ce înseamnă execuţia bugetară pe anul din urmă, ceea ce 

s-a prevăzut şi ceea ce s-a realizat, astea sunt bătute în cuie, de fapt ce s-a realizat ne 
interesează pe noi, există document pentru fiecare leu, trebuie să treacă prin aprobarea 
noastră.

Dl primar – asta e o corelaţie între încheierea bugetară şi banii care sunt acum în 
buget

Dl Florea Ion – vreau să fac o comparaţie între ce s-a prevăzut în proiectul de 
buget pe 2016 şi ce s-a executat.

Dl primar – pe 2016 nu trebuie să ai proiectul, ci bugetul ultima formă, că ultima 
formă conţine completările, din decembrie 

Dl Crăciun – nu sunt astea?
Dl primar – exact astea
Dl Natu – cea din mijloc este definitiva, ultima rectificare
Dl primar - uneori am reuşit să încasăm mai mult alteori mai puţin, nu e vorba de 

cheltuieli aici, e vorba de cât s-a incasat 
Dl Florea Ion – venituri şi cheltuieli
Dl primar – unde sunt, acolo e la apă dacă te uiţi
Dl Florea Ion – la bugetul local, întâi sunt veniturile, apoi cheltuieli
Dl primar – exact, din aceste venituri s-au încasat atâţia bani, şi din acele venituri 

s-au cheltuit atâţia bani şi a rămas un sulprus la urmă de 20 miliarde
Dl Florea Ion – dar sunt şi venituri şi cheltuieli
Dl primar – sunt exact cele de la ultimul buget local pe care l-am rectificat în 

decembrie
Dl Voinea – supunem la vot, cine este pentru – 8 voturi(membri PNL), împotrivă 

– 4 voturi(membri PSD), abţineri   



Se adoptă Hotărârea nr. 26 cu 8 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
Dl Voinea – şi mai avem un punct – Proiect 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.

Dl primar – vezi că sunt nişte condiţii, dacă îţi aprobă sunt nişte condiţii pe care 
trebuie să le respecţi, te abţii de la acest vot , are dreptul la 5 mp are 100 de familii

Dl Florea Ion – doar pe 5 ani, de ce?
Dl Voinea – face un proiect
Dl Florea Ion – de ce pe 5 ani, de ce nu pe 49 de ani?
Dl primar – pe 49 de ani se fac construcţiile, nu e concesiune
Dl Voinea – cine este pentru – 11 voturi, împotrivă, abţineri
Se adoptă Hotărârea nr. 27 cu 11 voturi pentru.
Dl Florea Ion – dle primar, ne spuneţi de ce nu a fost luată în seamă şi cererea lui 

Stroe Marius(prezent în sală)?
Dl primar – un minut
Dl Voinea – dlor consilieri, mai avem o cerere, asta în prealabil ca să ştim dacă o 

băgăm în şedinţa viitoare sau dacă nu o mai băgăm. Balea Afrodita solicită deschiderea 
unui punct farmaceutic în comuna Mihail Kogălniceanu.

Dl Dincă – nu e spaţiu ăla de 16 m şi ceva?
Dl primar – unde a fost farmacia lui Vuzet, 
Dl Voinea – la dispensar
Dl Dincă – nu este spaţiul pentru recoltare analize?
Dl Voinea – nu, acela era la Căminul Cultural
Dl primar – nu vrea omul ăla
Dl Dincă – vrea
Dl primar – nu vrea, de 2 ori i-am dat hotărârea, de 2 ori am aşteptat, de 2 ori nu a 

venit, i-am reziliat-o la sfârşitul anului. Anul trecut am reziliat-o că dacă trece un an de 
zile şi nu face nimic i-am reziliat-o

Dl Dincă – eu i-am spus despre ce e vorba şi a rămas chiar surprins de chestia asta
Dl primar- l-am adus aici, i-am creat condiţii, toalete în incinta Căminului să aibă 

omul unde se spăla pe mâini şi nu a mai venit
Dl Voinea – deci cu cererea dnei Balea 
Dl primar – nu avem medic de familie, până la Ministerul Sănătăţii am ajuns, nu 

găsim decât medici de familie din Canada sau Elveţia 
Dl Voinea – supunem la vot cererea dnei Balea să o introducem în consiliul local 

– unanimitate
Dl primar – aţi stabilit şi suma
Dl Voinea – nu, se face proiectul de hotărâre şi în şedinţa următoare se introduce
Dl Voinea – cererea lui Pavel Lilian, solictă închirierea unui spaţiu în vederea 

desfăşurării activităţii de birou consultanţă în agricultură.
Dl primar – vrea şi el o cameră pentru a-şi deschide un cabinet de consultanţă în 

agricultură
Dna Olteanu – unde a fost cooperativa de credit acolo?
Dl Voinea – da
Dna Olteanu – acolo nu mai e nimeni, unde a fost cooperativa de credit, la Crăiţă
Dl Florea Ion – e binevenit 



Dl primar – dacă sunteţi de acord, în principiu, noi ne ocupăm de documentaţie
Dl natu – da, e foarte bine aşa
Dl Voinea – supunem la vot – cine este pentru – unanimitate
Dl Istrate – ar fi bine un cabinet veterinar
Dl Voinea – acestea sunt licitate de către Direcţia sanitar- veterinară
Dl primar - la Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi Luciu a câştigat dl Lupaşcu, nu 

este problema noastră
Dl primar – cererea dnei Brescan, vrea la intrare în Kogălniceanu în stânga sunt 

terasele, ea vrea terasele alea de la calea ferată să pună pe ele plantaţii de pomi nu ştiu ce 
să facă cu ele. Cel mai bine ar fi să-şi găsească o suprafaţă de teren arabil în câmp să-l 
cumpere, pentru că acolo mai pasc vreo 30 – 40 de vaci. Aşa văd eu situaţia.

Dl Dincă – dar cât teren a închiriat fata asta?
Dl primar – 3.000 mp. Am zis că este un investitor, poate încet, încet
Dl Dincă – ce oferă comunei?
Dl primar – impozitul pe clădirile alea
Dl Florea Ion – angajaţi are?
Dl primar – are 2 angajaţi, are şi paznic, se zbate, las-o să se zbată
Dl Voinea – supunem la vot cererea lui Brescan 
Dl Natu – cum e terenul ala prins acolo, terasele, ce domeniu?
Dl Florea Ion – domeniul privat
Dl primar – nici nu l-am trecut în inventar, e la dispoziţia comisiei locale de fond 

funciar, nici nu cred că se poate 
Dl Florea Ion – cererea e făcută, se supune 
Dl primar – în principiu supuneţi la vot dacă îi acordaţi suprafaţa respectivă sau să

o lăsăm aşa cum e 
Dl Florea Ion – dvs. ce spuneţi?
Dl primar – eu zic să o lăsăm aşa să pască oamenii ăia cu vacile
Dl Dincă - este o stână de oi acolo?
Dl primar – nu, vacile pasc, a fost un adăpost acolo
Dl Natu – lasă să pască vacile acolo
Dl primar – sunt vreo 10-15 vaci
Dl Voinea – deci o aprobăm?
Dl Natu – nu
Dl Voinea – unanimitate se respinge
Dl primar – haideţi să ştim ce e cu cererea dlui Stroe Marius că oamenii ăştia au 

zis că eu sunt rău
Dl primar – e foarte adevărat se încadrează în toate legile. Dacă doreşte să ia la 

margine în partea asta îi dăm gratuit, dacă doreşte să ia aicea îi dăm, nu gratuit, în 
superficie să o plătească că aşa e hotărârea. Lotizareade acolo e specială pentru locurile 
de casă gratuite şi celelalte terenuri care sunt la dipoziţia consiliului local se închiriază, se
concesionează, pardon, prin licitaţie, cu plată. El a solicitat aici. Cu dragă inimă îi dăm 
aici. Problema e delicată. Trebuie să o ştiţi şi dvs., eu am încercat de mult timp să îi ajut 
dar nu pot să îi ajut. El are construit în 1992 parcă o casă fără autorizaţie, fără să aibă 
proprietate asupra pamântului, fără să aibă nimica. În 1992 şi-a constuit o casă şi şi-a 
închis o suprafaţă de teren, suprafaţă de teren care îin urma măsurătorilor era de 3.000 
mp, fără să aibă dreptul, fără să aibă titlu de proprietate, fără să aibă autorizaţie pentru 



casă. În 2016 s-a terminat măsurătoarea şi s-a prezentat raportul şi a fost avizat de OCPI. 
PCPI-ul a acceptat ca limită a construcţiei intravilane limita din spatele gardului lor, 
pentru că în analele OCPI-ului acest teren este liber. Eu le-am spus de mail multe ori, 
singura chestiune prin care puteţi să deveniţi proprietari este să mergeţi în instanţă. Eu 
pot să vă ajut să mergeţi în instanţă cum, când instanţa îmi cere înrâmpinare eu spun că a 
fost un bun creştin, un bun proprietar, dar nu pot eu să mă duc în instanţă să mă dau pe 
mine în judecată. Pentru că el va trebui să dea în judecată Primăria Mihail Kogălniceanu 
ca să îi asigure dreptul de proprietate asupra casei şi pământului. Eu pot să-l ajut să 
recunosc că da, e construită din 1992, dacă îi cere o expertiză eu pot să vorbesc că e 
necăjit fără bani,adică pot să-l ajut să devină proprietar.OCPI-ul a acceptat o parcelare în 
parcele de 1000 mp. Locul lui ocupat are 3 parcele. 

Dl Florea Ion – le-a folosit?
Dl Voinea – le-a folosit, dar cât a plătit?
Dl Florea Ion – până în 2016 l-a folosit?
Dl primar – îl foloseşte şi acum, până anul trecut a folosit 3000 mp, am tăcut am 

zis că poate reuşesc şi ei. Învăţaţă-mă voi ce să fac
Dl Florea Ion – nu se poate invoca uzucapiunea?
Dl primar – tot în instanţă o faci. Păi cine se duce? Eu să mă duc să mă dau pe 

mine în judecată? Ce iese dacă mă duc eu să-l dau în judecată?
Dl Voinea – îi dărâmă casa
Dl primar – este ocupat abuziv
Dl Dincă – este tulburare de posesie
Dl primar – nu e belea mare
Dl Dincă – este
Dl primar – şi atunci eu îi fac bine sau îi fac rău cu asta
Dl primar – reclamaţia se face în momentul în care constaţi încălcarea unei 

proprietăţi, eu nu pot să fac aşa ceva. Nu ţi-am spus că trebuie să te duci în instanţă, că te 
ajut cât pot eu, nu îţi pun nici o piedică

Dl Milea – putem să îi atribuim teren acolo?
Dl primar – putem să îi atribuim teren în felul următor – 1000 mp că aşa prevede 

legea, dar ce fac cu astea 2000, cum motivez eu astea 2000, ce fac cu ele?
Dl Florea Ion  - păi nu e prins în PUZ? Când a fost prins nu era casa acolo?
Dl primar – păi tocmai asta e, la OCPI terenul este liber, avem lotizarera cu avizul

OCPI
Dl Florea Ion – rămâne cu 2000
Dl primar – păi ca să rămână cu ăia 2000 trebuie să facă ceva, să se ducă în 

instanţă. Poate să-i câştige pe cei 2000
Dl Florea Ion  - 3000, nu 2000, prin uzucapiune
Dl primar – trebuie să dovedească că a fost un bun proprietar prin faptele tale, să 

te înregistrezi la primărie, să o plăteşti
Dl Florea Ion – legea spune în felul următor dacă timp de cel puţin 20 de ani ai 

folosit un teren şi nu eşti tulburat devii proprietar prin hotărâre judecătorească   
Dl primar – dar ai citi cum se aplică, să demonstrezi
Dl Florea Ion – cu martori
Dl primar – acela este terenul primăriei, recunoscut prin PUG, judecătoria o să ne 

ceară cum facem noi dovada că a fost un bun platnic. Nu trebuie să plăteşti? 20 de ani 



foloseşti bunul ăla şi nu dai nimic şi e al tău? Pentru cei 2000 mp pe care i-a folosit şi i-a 
plătit aşa când a putut el, i-am zis aşa licitezi tu pentru 1000mp şi fiul tău pentru 1000 
mp. Mereu a declarat la primărie 2000m

Dl Florea Ion – da, că primească ajutorul ăla
Dl primar – nu a primit nimic. 
Dl Voinea – ori mergi în instanţă pentru cei 2000, ori concesionezi tu 1000 şi 

băiatul 1000
Dl Milea – ai titlu de proprietate?
Dl primar – nu are nimic, s-a dus şi a construit o casă fără autorizaţie, fără nimic, 

a bătut 2 pari. Alegi, de aceea cererea nu am băgat-o în discuţie, să se hotărască.
Dl Banu – peste vreo 20 de ani şi cei care ocupă la gară devin proprietari
Dl Florea Ion – ce ocupă ilegal?
Dl primar – da, are o siră de baloţi
Dl Voinea – ce problemă mai aveţi dl primar?
Dl primar – citeşte nota de constatare întocmită de Instituţia Prefectului – judeţul 

Ialomiţa în urma controlului efectuat în data de 09.02.2017
Dl primar – cu 30 de zile înainte de şedinţa consiliului local proiectul de buget se 

depune spre dezbatere publică. Nu am putut că nu avem sumele de la Consiliul Judeţean, 
nu am păţit numai noi, toate primăriile. A fost publicat în ziar. Nici nu ştiu dacă este 
sancţiune pentru asta.

Dna secretar – să depuneţi rapoartele pe anul trecut că nu le-aţi depus. 
Dl Florea Ion – cine,noi?
Dna secretar – da, toţi consilierii.
Dl Voinea – până la şedinţa următoare să aduceţi rapoartele.
Dl Florea Ion – condica de prezenţă se semnează şi la venire şi la plecare?
Dl primar – da, începând de anul acesta, din discuţiile cu ei am luat condica de 

prezenţă.
La începutul anului fiecare trebuie să-şi planifice concediul. Am făcut planificarea

dar nu am putut să o respectăm că fiecare vrea toamna.
În registrul unic se înregistrau toate documentele. Au spus să avem registru 

separat pentru petiţii.
Dl Florea Ion – este publicat şi pe site?
Dna secretar – pe site-ul Prefecturii.                                   
           
Dl Voinea – declar şedinţa încheiată.  

      

        Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează 
           Voinea Vasilică                                                                                     Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa


