
           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi

a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2017

 
           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- H.C.L. nr. 35/04.12.2008 privind înfiinţarea Căminului Cultural Mihail 
Kogălniceanu si H.C.L. nr. 34/06.04.2009 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 
35/04.12.2008 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului 
Cultural Mihail Kogălniceanu.    
 Examinand:

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

          In temeiul art. 36 alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

         Art. 1. Se stabileşte cuantumul chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi  
a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru organizarea unor 
festivităţi şi activităţi distractive în anul 2017, după cum urmează:

- 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
Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
   
         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
           Voinea Vasilică                                              Secretar

                Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



                  România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2017

           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
      -    prevderile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
          Examinând:

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

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă programul anual de achiziţii publice pentru anul 2017, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local nr. 17/30.03.2017 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice 
pentru anul 2017.

         Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
            Voinea Vasilică                                Secretar

 Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________
                  



Comuna Mihail Kogalniceanu
Judetul Ialomita 
                                                                                                                                                                               Aprob, 
                                                                                                                                                                                Primar 

                         Aviz ,           Dinu Alexandru 
                                        Contabil 
                                      Nitu Elena 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
-2017-

Nr.
crt. 

Tipul si obiectul
contractului de

achizitie
publica/acordului-

cadru

Cod
CPV 

Valoarea estimata a
contractului/acordului-

cadru 

Sursa de
finantare 

A B C Modalitatea
de derulare a
procedurii de

atribuire 

Persoana
responsabila
cu aplicarea
procedurii

de atribuire 

LEI ,fara TVA Online/offline

Anexa privind achizitiile directe 
Nr.
crt.

Obiectul achizitiei directe Cod CPV Valoarea
estimata

Sursa de
finantare

Data estimata
pentru initiere

Data estimata a
finalizarii
achizitieiLEI, fara TVA

1 Construire anexa pentru servicii
publice – lucrari 

4521 Lucrari de 
constructii 
de cladiri

185.113 Buget local 06 07

2 Dirigentie de santier pentru 
lucrarea „Construire anexa 

71521
Servicii de

4.000 Buget local 06 07



servicii publice” - servicii supraveghere a
santierului

3 Bransarea gospodariilor la 
sistemul de canalizare existent 
– lucrari 

45232411-6
Lucrari de

constructii de
canalizari de ape

reziduale

390.833,7 Buget local 05 06

4 Dirigentie de santier pentru 
proiectul „Bransarea 
gospodariilor la sistemul de 
canalizare existent - servicii

71521
Servicii de

supraveghere a
santierului

10.000 Buget local 05 06

5 Pavele – lucrari 45233253-7
Lucrari de

imbracare a
trotuarelor

84.033,6 Buget local 
08

09

6 Imbunatatirea sistemului de 
tratare a apei potabile - lucrari

45232430-5
Statii de tratare a

apei

168.067,22 Buget local 09 10

7 Dotare parc de joaca pentru 
copii – furnizare 

37535200-9
Echipament

pentru terenuri de
joaca

84.033,6 Buget local 05 06

8 Pietruire strazi – str. 
Agricultori, str. Albinei, DS 3, 
DS4, DS5 – lucrari 

45233160-8
Drumuri si alte

suprafete pietruite

200.000 Buget local 09 10

9 Studiu de fezabilitate si 
documentatii avize/acorduri 
pentru proiectul „Extindere 
retea de canalizare in comuna 

79314000-8
Studiu de

fezabilitate 

88.000lei Buget local 03 03



Mihail Kogalniceanu , judetul 
Ialomita” - servicii
 Ciment 44111200-3 4000 Buget local 01 12
Filer 44831200-6 900 Buget local 01 12
 Cherestea 44192000-2 8000 Buget local 01 12
 Lemn de foc 03413000-8 20000 Buget local 01 12
 Nisip 14211000-3 5000 Buget local 01 12
 Amestec de nisip si pietris 14212000-0 3500 Buget local 01 12
Adezivi 24911200-5 100 Buget local 01 12
Lacuri 44820000-4 300 Buget local 01 12
 Chituri 44831300-7 200 Buget local 01 12
 Pensula pentru vopsit 39224210-3 100 Buget local 01 12
 Trafalet 44812400-9 200 Buget local 01 12
 Coloranti 24200000-6 100 Buget local 01 12
 Ipsos 44190000-8 200 Buget local 01 12
 Tabla 44212381-3 5000 Buget local 01 12
 Fier beton 44330000-2 2500 Buget local 01 12
Sarma 44333000-3 300 Buget local 01 12
 Plasa metalica 44313000-7 4500 Buget local 01 12
 Panou gard metalic 28822000-0 3500 Buget local 01 12
Cablu electric 28419000-2 250 Buget local 01 12
Intrerupatoare 31681000-3 50 Buget local 01 12
 Prize si fise 31224100-3 70 Buget local 01 12
 Dispozitive de fixare pentru 
cablu

31681000-3 70 Buget local 01 12

 Suruburi 44531510-9 100 Buget local 01 12
 Piulite 44531600-7 50 Buget local 01 12
 Becuri 31531000-7 250 Buget local 01 12



Lampi iluminat  31519000-7 1500 Buget local 01 12
Aparat aer conditionat 42512200-0 2500 Buget local 01 12
 Sfoara 39541140-9 70 Buget local 01 12
 Glet 44111000-1 2000 Buget local 01 12
Gresie 44912200-8 4000 Buget local 01 12
 Adezivi pentru gresie si fainta 24911200-5 500 Buget local 01 12
 Teava rectangulara 44163100-1 1600 Buget local 01 12
 Banda izolier 31681000-3 70 Buget local 01 12
 Faianta 44912200-8 2000 Buget local 01 12

Lambriu 44191300-8 1000 Buget local 01 12
Parchet 44112240-2 4000 Buget local 01 12
 Articole si instalatii sanitare 44410000-7 3000 Buget local 01 12
 Tamplarie lemn x 02190000-2 3000 Buget local 01 12
Balamale 44523100-3 150 Buget local 01 12
Accesorii pentru usi si ferestre (
broaste, yale etc.)

44521110-2 500 Buget local 01 12

Lacate cu chei 44500000-5 50 Buget local 01 12
Var 44192000-2 3500 Buget local 01 12
Arbusti si plante ornamentale 03450000-9 10.000 Buget local 01 12
Pubele gunoi 34928480-6 1800 Buget local 01 12
Saci si pungi din plastic 19640000-4 250 Buget local 01 12
Articole de toaleta 33711640-5 250 Buget local 01 12

Articole si echipamente 
sportive

37450000-7 5000 Buget local 01 12

Motorina 09134210-2 5000 Buget local 01 12
Benzina 09132100-4 30.000 Buget local 01 12
Ulei motor 09211100-2 4000 Buget local 01 12



Grasimi lubrefiante 09221100-5 300 Buget local 01 12
Piese de schimb autoturism si 
drujba

34300000-0 3500 Buget local 01 12

Anvelope  si penuri autoturism 34330000-9 2700 Buget local 01 12
Vinieta pentru autoturism 22900000-9 260 Buget local 01 12
Lant drujba 44541000-4 250 Buget local 01 12
Echipament de protectia muncii 18143000-3 1800 Buget local 01 12
Instrumente muzicale si piese 
pentru acestea 

37300000-1 2000 Buget local 01 12

Echipament  protectie situatii 
de urgenta

35810000-5 3000 Buget local 01 12

Accesorii si echipament de 
interventie situatii de urgenta

35110000-8 10.000 Buget local 01 12

Stingatoare portabile 35111320-4 400 Buget local 01 12

Materiale de stingere a 
incendiilor

35111200-7 700 Buget local 01 12

Robineti  si vane 42131400-0 5000 Buget local 01 12
Tevi PVC  44162500-8 2000 Buget local 01 12
Mufe , coturi , reductii 
alimentare cu apa 

44163230-1 1000 Buget local 01 12

Hipoclorit 24312200-6 20.000 Buget local 01 12
Motocositoare 1632 10.084 Buget local 01 12
Seminte de flori 03111900-1 500 Buget local 01 12
Flori si arbusti ornamentali 03121100-6 1000 Buget local 01 12
Diverse produse din cauciuc 19510000-4 350 Buget local 01 12

Usi si ferestre termopan 19520000-7 5000 Buget local 01 12
Lucrari de montare tamplarie 45421100-5 1.000 Buget local 01 12



termopan
Scule si unelte de mana 44512000-2 1800 Buget local 01 12
Truse de scule 44512940-3 1.000 Buget local 01 12
Manere si parti de unelete 44514000-6 500 Buget local 01 12
Produse de curatenie Buget local 01 12
Produse pentru curatenie 
( detergenti, solutii curatat si 
lustruit mobilier etc. )

39831240-0 1500 Buget local 01 12

Maturi , perii si  alte articole de 
menaj

39224300-1 300 Buget local 01 12

Vopsea si lacuri 44810000-1 1500 Buget local 01 12
Articole de protocol Buget local 01 12
Pahare si cani 39221120-4 400 Buget local 01 12
Vesela din plastic de unica 
folosinta

39222110-8 70 Buget local 01 12

Cesti cafea si farfurii 39221122-8 250 Buget local 01 12
Farfurii  39221210-2 500 Buget local 01 12

Ape minerale si carbogazoase 15981000-8 1500 Buget local 01 12
Diferite produse alimentare 15800000-6 2000 Buget local 01 12
Compact disc-uri 30234300-1 20 Buget local 01 12

Calculatoare personale ( PC) si 
accesorii pentru computer 

30213000-5
30200000-1

5000 Buget local 01 12

Imprimante/ multifunctionale 30232100-5 800 Buget local 01 12

Diverse accesorii pentru 
computer 

30200000-1 1500 Buget local 01 12

Toner pentru imprimante si 30125110-5 3000 Buget local 01 12



xerox

Hartie xerox 30197642-8 4200 Buget local 01 12

Hartie scris, desenat 30197620-8 50 Buget local 01 12

Accesorii de birou         ( pixuri,
stilouri , creioane , rulete, 
autocolante etc.)

30192000-1 500 Buget local 01 12

Dosare carton si plastic cu sina 22852000-7 300 Buget local 01 12

Folii protectoare 39263000-3 100 Buget local 01 12

Bibliorafturi , mape de 
corespondenta

30199500-5 350 Buget local 01 12

Mici articole de birou ( cleme , 
agrafe, capse etc.)

30197000-6 100 Buget local 01 12

Memory stick-uri 30233180-6 200 Buget local 01 12

Masini de calculat si 
contabilizat 

30141200-1 200 Buget local 01 12

Servicii de intocmire de carti 
funciare 

71354300-7 10.000 Buget local 01 12

Servicii de telefonie si 
transmisiune date 

64210000-1 12000 Buget local 01 12

Servicii postale si de curierat 64110000-0 1000 Buget local 01 12

Servicii de distributie a energiei
electrice 

65310000-9 30000 Buget local 01 12



Servicii de reparare si 
intretinere a autovehiculelor

50110000-9 3000 Buget local 01 12

Servicii reparatii si intretinere 
instalatii electrice

65320000-2 2800 Buget local 01 12

Servicii inspectie si testare 
tehnica centrale electrice

71630000-3 5000 Buget local 01 12

Servicii de analiza chimica a 
apei potabile

71900000-7 5000
Buget local 01 12

Servicii hoteliere 55110000-4 4500 Buget local 01 12
Servicii informatice 72500000-0 4000 Buget local 01 12
Servicii de internet 72400000-4 9000 Buget local 01 12
Servicii de retele informatice 
locale

72710000-0 2400 Buget local 01 12

Servicii de programare si de 
consultanta software 

72200000-7 10.000 Buget local 01 12

Diverse servicii de formare si 
perfectionare profesionala 

80500000-9 7000 Buget local 01 12

Servicii privind deseurile 
menajere si de alta natura 

90500000-2 50000 Buget local 01 12

Servicii de intretinere si de 
reparare a robinetelor, vanelor , 
pompelor.

50510000-3 2000 Buget local 01 12

Servicii de asigurare personal 
situatii de urgenta

66510000-8 1000 Buget local 01 12

Servicii de organizare a 
activitatilor sportive 

92622000-7 3500 Buget local 01 12

Servicii artistice 92312000-1 10.000 Buget local 01 12



Servicii de medicina muncii 85147000-1 2000 Buget local 01 12
Servicii interventie in situatii de
urgenta cu utilaje ( deszapeziri ,
inundatii , fenomene 
meteorologice periculoase)

9062

25.000 Buget local 01 12

Servicii pentru platforma 
compost si gunoi de grajd

9053 50.000 Buget local 01 12

Ziare si alte publicatii  tiparite 22200000-2 3000 Buget local 01 12
Servicii de publicitate 793410000-6 10.000 Buget local 01 12
Felicitari  cu ocazia sarbatorilor
importante ( Paste, Craciun)

22300000-3 2000 Buget local 01 12

Placi din policarbonat si alte 
articole din plastic

19520000-7 1500 Buget local 01 12

Elaborat , 
                            Persoana desemnata 
                         Craita Eduard-Cristian 



                     România
                Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

      -    adresa Instituţiei Prefectului nr. 726/2017.
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se revocă Hotărârea 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 21/31.10.2016 privind 
însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:
- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa;
- Compartimentului urbanism.

    Preşedinte de şedinţă    Contrasemnnează
       Voinea Vasilică                        Secretar

                                       Ionescu Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



         România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

- 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;

- adresa Instituţiei Prefectului nr. 172/2017.
Examinand:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
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”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
    Voinea Vasilică                                                                            Secretar                   

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___/___________

Zona în cadrul
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei pe teren, pe ranguri de localităţi  
- lei/ha - 

IV V
A 900 569-1422
B 600



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  La data adoptării prezentei hotărâri se însuşeşte inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, ca 
urmare a completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2015, 
modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 17/16.03.2015, nr. 
29/29.04.2015, respectiv nr. 6/01.02.2016, după cum urmează:

(1) 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.

(2) Se înscrie în inventarul domeniului privat suprafaţa de 38,6091 mp teren 
extravilan din tarlaua 970.

(3) 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”. 
(4) Restul prevederilor din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

7/29.01.2015, cu modificările şi completările ulterioare rămân valabile.
Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei 

compartimentului contabilitate, compartimentului urbanism şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Ialomiţa. 



Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.11.2016 privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

          Preşedinte de şedinţă            Contrasemnează
             Voinea Vasilică                                                                         Secretar

                        Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea

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

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

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

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

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

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate;
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,
- cartea funciară nr. 22064, 21732, 21735, 21124.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 4 cereri şi se atribuie în folosinţă gratuită 
teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu, după cum urmează:

1) Năstase Titel - Ionel – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot 
nr. 41, care se învecinează la N – domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, 
E – imobil cadastral nr. 20089, domeniul privat al comunei, S – drum stradal 41/1.

2) Mănescu Daniel – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 46,
care se învecinează la N – S - E - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, 

3) Costea Liviu – suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 45, 
care se învecinează la N – S - domeniul privat al comunei, V – drum stradal 60/1, E – 
domeniul privat al comunei, imobil cadastral nr. 20836.

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

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

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 



prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
       

      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
         Voinea Vasilică                                                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

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

- cartea funciară nr. 21474;
- prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

actualizată.
Examinând :

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin 
licitaţie publică pentru suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aparţinând domeniului 
privat al comunei Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 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.

Art. 2. Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 de ani.
Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an care se va 

actualiza anual cu rata inflaţiei.  
Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă        Contrasemnnează
   Voinea Vasilică                                                  Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

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

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică articolul 1 alineatul (1) punctul 1 din 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 şi va avea următorul conţinut:

„1) Dungă Raul-Alexandru – suprafaţa de 1000 mp situat în tarlaua 561/1/1 
lot nr. 52, care se învecinează la N – E - domeniul privat al comunei, V – drum 
stradal 60/1, S – imobil nr. cadastral 20838.”

Art. 2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.
       
      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
         Voinea Vasilică                                                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor de merit şi a burselor de ajutor social pentru elevii din

cadrul Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

- prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizată;

- prevederile art. 82 alin. (1) şi (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, actualizată;
Examinând:

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

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor acordate din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, după cum urmează:
- burse de merit – 50 lei/lună
- burse de ajutor social – 15 lei/lună. 

Art. 2. Se aprobă numărul burselor acordate din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, după cum urmează:
- burse de merit – 15
- bursede ajutor social – 5. 

Art. 3. Primarul comunei, compartimentul contabilitate şi Şcoala Profesională 
Mihail Kogălniceanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
       
      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
         Voinea Vasilică                                                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2016

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

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând:

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

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 
2016, la venituri în sumă de 7.953.251 lei şi la cheltuieli în sumă de 7.660.237 lei cu 
un excedent în sumă de 293.014 lei şi excedent din anii precedenţi în sumă de 
1.698.008 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii 
la data de 31 decembrie 2016, la venituri în sumă de 173.243 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 145.468 lei, cu un excedent în sumă de 27.775 lei, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
         Voinea Vasilică                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________      



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

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

- prevederile art. 11 şi 13 din Legea apiculturii nr. 383/2013, actualizată, cu 
modificările ulterioare;

- adresa Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Filiala Ialomiţa 
înregistrată sub nr. 6/2017;

- cererea dlui Florea Neculai, în calitate de reprezentant al P.F.A. Florea R. 
Neculai, prin care solicită alocarea unei suprafeţe de teren pentru vatră de stupină 
pentru un număr de 100 familii de albine;

- document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. 
2289/2012 emis de D.S.V.S.A. Ialomiţa dlui Florea Neculai pentru obiectivul 
stupină;
Examinând:

- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate;
- cartea funciară nr. 21285.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se atribuie în folosinţă gratuită suprafaţa de 636 mp teren intravilan
aparţinând domeniului privat al comunei dlui Florea Neculai, în calitate de 
reprezentant al P.F.A. Florea R. Neculai, cu destinaţia vatră de stupină permanentă 
pentru un număr de 100 familii de albine.

(2) Terenul este situat în tarlaua 660/1 parcela 6 şi se învecinează la N – E – 
S- domeniul privat al comunei, V – strada Fântânii.

(3) Terenul se atribuie pe o perioada de 5 ani. 
Art.2. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.
       
      Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
         Voinea Vasilică                                                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru
Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 


