
          România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
   

 HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

al Consiliului Local din data de 29.06.2017

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în 
şedinţa ordinară din 29.06.2017,

Având în vedere :
- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- propunerea d-lui consilier Crăciun Stelică, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dl
consilier Necula Gheorghe pentru 3 luni.
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

HOTĂRÂRE

Art. unic. D-l consilier Necula Gheorghe se alege preşedinte al şedinţei  
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 
29.06.2017 şi pentru următoarele două luni.

   Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează
     Necula Gheorghe                                             Secretar
                                                                                                           Ionescu Tudoriţa

Nr. 28
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.06.2017



                               România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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

intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

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

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

- cartea funciară nr. 22067;
- 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 660/1 parcela 12, care se învecinează la 
N – S – domeniul privat al comunei, E – strada Dealului, V – imobil cadastral nr. 21478, 
imobil cadastral nr. 21284, 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
  Necula Gheorghe                                                               Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Nr. 29
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.06.2017



              România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Mihail 

Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

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

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

HOTĂRÂRE

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

Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentul urbanism, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       

        Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                   Secretar

     Ionescu Tudoriţa

Nr.30
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.06.2017



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 30/29.06.2017

Nr.
crt.

Denumire propusă Detalii

1 Strada Aleea Lacului Acces din Drum Judeţean 
212

         Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                   Secretar

     Ionescu Tudoriţa



         România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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 şi nr. 9342/2017.
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.

Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 19/27.04.2017 privind 
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/28.11.2016 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

 Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
   Necula Gheorghe                                                                          Secretar                         

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 31
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 29.06.2017
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu



Judeţul Ialomiţa

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31/29.06.2017

Zona în cadrul
localităţii

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

IV V
A 900 600
B 600

Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
   Necula Gheorghe                                                                          Secretar                         

       Ionescu Tudoriţa


