
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 29 iunie 2017

Încheiată astăzi 29.06.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 169/23.06.2017.                        

La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri din totalul de 13.       
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 27.04.2017 si s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (dl Barbu 
Mihăiţă).

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
29.06.2017. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru 
şi 5 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi.

2. 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 12 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi (Dl Florea Neculai nu are 
drept de vot).

3. Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Mihail 
Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi.

4. 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 13 voturi pentru din totalul 
de 13 consilieri prezenţi.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
          Necula Gheorghe                                                                                    Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.06.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 169/23.06.2017.    

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13.  
La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
Dl Voinea – o propunere pentru consiliul local, propun cu o jumătate de oră 

înainte să venim să citim procesul verbal, este pe masă.
Dl primar – stai puţin Vasilică, să vedem dacă este corect
Dna secretar – poate fi pus mai devreme, dar se supune la vot atunci când începe 

şedinţa.
Dl Voinea – supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? – 12 voturi pentru.

Împotrivă? Abţineri? – 1 (Barbu Mihăiţă) – nu am fost la şedinţă.   
Dl Voinea – vă facem cunoscut că prin dispoziţia nr. 169/23.06.2017, emisă de 

primar, se convoacă în şedinţă consiliul local 
Dl primar – Vasilică, o secundă, alegem preşedintele de şedinţă şi el va prezenta 

în continuare
Dl Voinea – este proiectul în cadrul ordinii de zi
Dl primar – începe o şedinţă nouă, iar mandatul a expirat, noul preşedinte va citi 

ordinea de zi şi va supune la vot.
Dl Crăciun – am o propunere, pe dl Necula.
Dl Istrate – şi eu am propunere, pe dl Dincă Mihai.
Dl Voinea – supunem la vot, cine este pentru dl Necula? – 7 voturi pentru 

(membri PNL) şi 5 voturi împotrivă (membri PSD). Cine este pentru dl Dincă? – 4 voturi 
pentru (membri PSD) şi 8 voturi împotrivă (membri PNL).

  Se adoptă Hotărârea nr. 28 cu 7 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.
Dl Barbu – fiecare consilier are dreptul să fie preşedinte de şedinţă, nu e cazul 

dumnealui, că nu a mai fost. 
Dna secretar – nu pot să intervin eu în propunerile consilierilor.
Dl Barbu – ştiu, dar pe viitor.
Dl Necula – înainte să începem şedinţa, doresc să-i urmăm “La mulţi ani” colegei 

noastre Cristina, este ziua dumneaei. Al doilea lucru, dle primar profit de ocazie că sunt 
în funcţia în care sunt, foarte mulţi locuitori mă opresc să vă felicite pe dvs. pentru ceea 
ce faceţi şi că, în continuare veţi avea sprijinul lor oricând veţi avea nevoie.

Dl primar – mulţumesc dle consilier.
 Dl Necula - vă facem cunoscut că prin dispoziţia nr. 169/23.06.2017, emisă de 

primar, se convoacă în şedinţă consiliul local Mihail Kogălniceanu pentru ziua de 
29.06.2017, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, având următoarea ordine de 
zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local din data de 29.06.2017.



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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Mihail Kogălniceanu 
cu Judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţ la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi atribuirea
 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003.
            5. 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.
            6. 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.
            7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna 
Mihail Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.
            8. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.

Supunem la vot, cine este pentru ordinea de zi?
Dl Florea Ion – propun suplimentarea ordinii de zi, s-a discutat în şedinţa 

anterioră din 27 aprilie, este vorba despre microbuzul şcolar, care rugineşte în curtea 
primăriei şi este folosit la diverse

Dl primar – la diverse, să terminăm ordinea 
Dl Florea Ion – să se supună suplimentarea, dacă se aprobă sau nu
Dl primar – proiect de hotărâre, ce să fie introdus?
Dl Florea Ion  - să fie introdus pe ordinea de zi dezbaterea
Dl primar – ce să fie introdus?
Dl Florea Ion – există o solicitare din partea şcolii 
Dl primar – când propunem un proiect suplimentar aducem 
Dl Florea Ion – chiar dvs. aţi spus în şedinţa trecută, dacă vreţi vă citesc din 

procesul verbal
Dl primar – la diverse, când ajungem atunci  
Dl Necula – expunerea de motive nr. 121 s-a ales preşedintele de şedinţă.
Dl Florea Ion – deci, dle preşedinte ce hotărâre aţi luat?
Dl Necula – la diverse, după ce vom discuta ordinea de zi pe care o avem propusă 

astăzi, vom discuta propunerea dvs.
Dl Necula – supunem la vot, cine este pentru? –13 voturi pentru. Împotrivă? 

Abţineri?
            Dl Necula – expunerea de motive nr. 122/22.06.2017 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.

Dl primar – vă rog să-mi permiteţi dle preşedinte, în afara acestor expuneri să 
prezint colegilor mei necesitatea dotării suplimentare a salonului de nunţi care e depăşit, 
este cu această dotare din 2006 dacă îmi aduc bine aminte. Sunt 11 ani de atunci, este 
depăşit din mai multe puncte de vedere. Nu se mai fumează înăuntru, trebuie neapărat 
amenjat un fumoar sau 2 pentru ca cei care au acest viciu trebuie să fumeze, e vreme rea, 
plouă, ninge trebuie să iasă afară să fumeze. Toaletele din exerior sunt prea departe şi 
devin necorespunzătoare, se supune necesitataea construirii a 2 toalete lipite de clădirea 
salonului de nunţi astfel încât accesul în toalete să fie exact din interior si să conţină atât 
grupurile sanitare corespunzătoare, cât şi ghiuvete, apa caldă, că am evoluat. În spate 
trebuie construit un şopron pentru grătar, când pouă oamenii ăia vin cu un ceolofan. A 
fost un şopron necorespunzător. Gardurile de jur împrejur trebuiesc consolidate că au 
acces păsările vecinilor. E necesară o încălzire cu centrală, fie centrală termică pe bază de
carburant solid, fie o centrală termică electrică sau alt sistem electric de încălzire. De 
asemenea, în interior trebuie reamenajat interiorul astfel încât să fie modulat. Ce 
înseamnă modulat. În momentul în care e un botez micuţ în faţă şi e necesar doar 
jumătate din sală, cealaltă jumătate din sală arată rău vizual. Sunt mese şi scaune care nu 
trebuiesc şi sunt aruncate una peste alta, este un aspect neplăcut. Şi atunci să fie modulate
cu nişte draperii care să micşoreze sau să mărească spaţiul, 3 module în funcţie de câtă 
lume este înăuntru la evenimentul respectiv. Necesar este să se procure în continuare încă
un rând de feţe de masă şi de huse pentru scaune, deoarece vinerea, de multe ori joia este 
predat salonul de nunţi cu toate alea aşezate. Nuntaşii îl repredau primăriei luni chiar 
uneori marţea. În 2-3 zile, în condiţii de iarnă este aproape imposibil spălată şi uscată 
lengeia respectivă. Le punem prin spate, pe acasă le împărţim pe la colegi, adică nu ştiu, 
dacă am fi avut 2 rânduri ar fi fost mai lejer pentru noi. În mare asta este o motivaţie. 

Dl Dincă – cine se ocupă de încasare?
Dl primar – se ocupă casierul nostru. Când i se predă salonul i se predă cu 

contract în care scrie inventarul, îl verifică şi semnează. Apoi luni sau marţi când vine să-
l predea plăteşte la Bică.

Dl Barbu – e foarte bine ce spuneţi dvs. şi suntem în total de acord, numai că, v-aş
întreba în 2016

Dl primar – 17.000 lei au fost încasaţi.
Dl Barbu - 17.000 lei înseamnă cam 12 nunţi
Dl primar – cam aşa
Dl Barbu – dvs., dacă se presupune că s-ar face şi în 2017 acelaşi număr de nunţi, 

s-ar face economie pe propunerea noastră de 12.000 lei şi pe propunerea dvs. suma asta 
de 17.000, credeţi dvs. că toate investiţiile pe care le-aţi enumerat mai devreme ar acopri 
necesarul de bani. 



Dl primar – parte din aceşti bani, se vor prioritiza şi vor avea o ordine. Dacă anul 
viitor vom avea 10.000 în toamnă, în primăvară vom putea să facem.

Dl Barbu – încă o problemă, noi vrem să facem afaceri cu reprezentanţi din 
comună, cu oamenii din sat sau vrem să-i ajutăm?

Dl primar – nici una nici alta. 
Dl Barbu – vreţi să transformăm consiliul local într-un SRL. Trebuia gratis. Revin

la propunerea care am făcut-o, şi fac altă propunere - gratis
Dl primar -  nu ştiu dacă legea finanţelor îţi permite să faci atâtea cheltuieli din 

bugetul local 
Dl Barbu – 1 leu atunci dle primar. Ce ar însemna ca de mâine să plătească omul 

când vine să ia o carte de la bibliotecă. Vi se pare mult? Mi se pare că e suficient şi 1000 
lei.

Dl primar – una din nunţile care va urma să aibă loc la salonul de nunţi, adică 
nunta de sâmbătă de acum, a comandat la o firmă de aranjamente, aranjamentul interior 
că nu le-a plăcut, e uzat al nostru, 3.500 lei a plătit aranjamentul.

Dl Barbu – e plăcerea lui dle primar, dar la ccea ce îi oferim noi acum mi se pare 
că 1.000 lei e mult.

Dl primar ş din cauză că nu avem bani să investim, de unde să luam banii de 
drumuri, de la şcoală, de la lumină să investim în veselă

Dl Barbu – vreti să, nu ştiu
Dl Natu – de ce nu dai tu la căminul cultural şi pahare, şi mese si huse 
Dl Barbu – am făcut şi eu o propunere
Dl Natu – primăria nu e casă de binefacere, primăria şi consiliul local e o unitate 

administrativ şi trebuie să administreze banii noştri
Dl Florea Ion – dar trebuie să facă profit?
Dl Natu – nu să facă profit
Dl Florea Ion – şi atunci?
Dl primar – dacă faceţi socoteala numai o centrală termică pentru salocul de nunţi 

ajunge la vreo 40.000 lei, nu mai e beneficiu asta, sunt bani luaţi din bugetul 
Dl Barbu – dle primar, faceţi toate investiţiile astea, vedeţi cât costă şi eu sunt de 

acord să facem nu 1.000 lei ci 6.000 lei să acoperim banii.
Dl primar – 2 toalete la căminul cultural au costat 12.000 lei
Dl Barbu – cu banii pe care îi propuneţi nu o să acoperiţi nici peste 10 ani.
Dl Crăciun – propun să facem altceva, la fiecare nuntă, toţi agenţii economici de 

aici de la noi să dea câte un bax
Dl Florea Ion – de ce bagi agenţii economici
Dl Barbu – ce te legi de agenţii economici, noi venim cu o chestie în minus 

nicidecum să mărim preţurile
Dl Milea – mulţi oameni din sat spun că le place cum este căminuil cultural acum 
Dl primar – mulţi fac nunţile la Ţăndărei, au făcut la Iezer
Dl Barbu – din ce spuneţi e o investiţie de cel puţin 200.000, cu banii pe o nuntă 

nu se poate pune nici măcar centrala, un calorifer.
Dl Crăciun – ori de este 1.000 lei ori 1.500, acum pentru 500 lei ...
Dl Banu – dacă am veni cu propunerea de 1.000 lei voi aţi vrea 500 lei
Dl Necula – supunem la vot proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului 

chiriei   



Dl primar – dacă sunt şi alte propuneri
Dl Barbu – eu la fel ca dl Dincă 1000 lei pentru nunţi şi 300 lei pentru botezuri
Dl Banu – eu propun 800 nu, 900 
 Dl Natu – primaria ca unitate administrativ teritorială este ca şi o societate care 

trebuie să se finanţeze, cu ce vreţi să se finanţeze dacă noi micşorăm taxele
Dl Florea Ion – dar noi ce avem cele mai mici taxe?
Dl Natu – nu am zis că avem cele mai mici, dar nici nu poţi să compari 

Kogălniceanu cu Movila ca UAT, nu ai cum să le compari că una e aşa şi una e aşa.
Dl primar – 1.500.000 lei încasează numai de la eoliene 
Dl Florea Ion – avem cel mai scump impozit pe teren, pe clădiri
Dl Barbu – adică noi nu avem bani în buget acum pentru 
Dl Primar – Ţăndărei are impozitul la teren dublu faţă de noi
Dl Necula- cine este pentru 1500 lei – 7 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă 

(membri PSD şi dl Banu)   
                 - cine este pentru propunerea dlui Dincă – 6 voturi pentru şi 7 voturi 

împotrivă.
Dl Florea Ion – cîte voturi au fost pentru 1500 lei? 4-5 .
Dna secretar – 7, dacă au fost 6 contra.
Dl primar – uzăm de taxa aia în continuare că nu putem să lăsăm omul 
Dl Florea Ion – dacă tot rămâne aceeaşi taxă de ce să mai revenim asupra ei. Aţi 

făcut o evaluare la cheltuiala care o să se facă la căminul de nunţi
Dl Barbu – vreo 200.000
Dl primar – 200.000 lei dar nu toţi odată, în vreo 10 ani, când ai bani. Anul ăsta o 

mobilezi, mai lasi toaletele afară. Mai iei si de 1000 veselă şi pahare, mai faci şi 
fumoarul. Anul următor mai stau în frig un an, poate mau pune şi consiliul local 10.000 – 
20.000 mai faci şi centrala 

Dl Barbu – dle primar, facem o rectificare de buget, punem bani pentru reabilitare 
salon de nunţi 

Dl primar – nu e prioritar, nu poţi să iei 200.000 lei anul ăsta şi să-i duci la salon, 
când şcoala necesită curăţenie, vine iarna trebuie aprovizionat cu lemne, avem multe 
altele pentru sfârşitul acestui an, dar am zis în timp aşa le putem şi face.

Dl Florea Ion – la rectificarea de buget 
Dl primar – nu poţi, ce-i faci la şcoală, bugetul e în felul următor. Sunt banii care 

sunt în fondul de rezervă
Dl Barbu – vreţi să găsim noi la următoarea şedinţă bani în bugetul local?
Dl primar – nu poţi să iei bani aşa, să iei de la cheltuieli cu salariile.
Dl Barbu – normal că nu iei bani de la salarii.
Dl Necula – expunerea de motive nr. 123/22.06.2017 cu privire la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Mihail Kogălniceanu cu Judeţul Ialomiţa şi 
unităţile administrativ – teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa. Potrivit art. 11 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, actualizată, „două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au
dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să 
coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. 
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 



realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice.”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa se constituie ca persoană 
juridică română cu personalitate juridică,  de utilitate publică, de drept privat şi fără scop 
patrimonial, cu scopul de a eficientiza actul de administraţie publică locală, de a  realiza 
în comun proiecte de dezvoltare de interes regional, judeţean sau zonal, precum şi 
înfiinţarea, dezvoltarea, gestionarea şi/sau exploatarea în comun a unor sisteme 
comunitare de utilităţi publice şi  furnizarea/ prestarea de servicii/utilităţi publice pe raza 
teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, cu respectarea şi protejarea 
mediului pentru şi în folosul cetăţenilor, prin implementarea Strategiei de dezvoltare a 
judeţului Ialomiţa şi a strategiilor de dezvoltare locală, precum şi pentru a realiza 
furnizarea în comun, în sistem de cooperare, a unor activităţi sau servicii publice.

Dl primar – ce pot să vă spun că până acum e numai vorbărie ceea ce e trecut în 
statutul acesta nu e nimic concret după cum aţi observat, are nişte obiective. A mai fost 
odată asociaţia numită ADIL, aceasta este ADI Ialomiţa. 

Dl Dincă - la momentul acesta există asociaţia asta? Este înfiinţată?
Dl Florea Ion – aici scrie asocierea la constituire
Dl primar – în vederea constituirii până la data de 30.06.2017. 
Dl Florea Ion – ce UAT-uri fac parte?
Dl primar – toate din judeţul Ialomiţa, ca şi din ADI celălalt care nu a făcut nimic.

Eu am făcut în felul următor. V-am prezentat solicitarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Dl Barbu – nu o avem
Dl primar – Dle primar, vă solicităm transmiterea până la data de 30.06.2017 a 

hotărârii din a face parte din asta. Şi eu ce am făcut, am făcut proiectul de hotărâre pe 
care vi-l supun pentru a face parte din asta sau nu

Dl Dincă – dle primar, pentru a vota  aceasta în şedinţă, vrem să ştim şi noi mai 
multe detalii despre aceasta.

Dl primar – imediat, eu nu pot să vă spun decât ce scrie aici. Obiectivele sunt 
următoarele, apoi calitatea de membru, atribuţii ale preşedintelui, apoi se termină, ale 
contabilului
Dl Barbu  - cine este preşedinte, cine este iniţiatorul asociaţiei.

Dl primar – în statut sunt trecute toate UAT-urile din judeţ, care vor să adere, să 
vă citesc câteva dintre obiective pe care nu ştiu ce vrea să facă acest ADI, la care va 
trebui să cotizăm consistent într-un fel

Dl Dincă – cât este cotizaţia?
Dl primar – e o dată o cotizaţie, nu ştiu dacă e stabilită, cuantumul ei, nu a avut 

cine să hotărască. Dacă vrei să faci un audit intern cu ei te costă în jur de 10.000 lei, deci 
toate serviciile pe care ţi le fac ei de achiziţii publice, de documentaţie trebuie plătite, 
conform unor tarife. Sprijin pentru întocmirea documentaţiilor preliminare necesare 
executărilor pentru alimentare cu apă, canalizare, infrastructura. Documentaţia 
preliminară înseamnă un SF care are în spate un deviz estimativ al lucrării. Probabil că 
această asociaţie va avea acolo un compartiment care se ocupă de aşa ceva. Este un pic în
neconcordanţă cu legea achiziţiilor publice că această chestiune o poţi de pe net. 
Începând de anul acesta orice obiect luat de administraţia publică locală trebuie cumpărat 
de pe seap, să fie aleasă cea mai convenabilă ofertă. Realizarea de activităţi destinate 
protecţiei, conservării, valorificării patrimoniului cultural, al tradiţiilor populare din 



Ialomiţa. hai să zici că fac în continuare balul de toamnă. Realizarea de activităţi privind 
implicarea tinerilor comunităţilor din Ialomiţa. 

Dl Barbu – pe lângă cotizaţia anuală plătim şi aceste servicii.
Dl primar - Realizarea de activităţi privind implicarea tinerilor din comunitate 

cum sunt – „Zărzărică, zărzărea”. Înfiinţarea, realizarea  de activităţi de audit public. 
Acesta se plăteşte. În afara Curţii de Conturi, vine un audit şi te auditează şi spune aici ai 
greşit, aici ai greşit, le poţi corecta. Se plăteşte anual.

Dl dincă – decât că nu te sancţionează
Dl primar – nu, el decât te controlează şi-ţi spune aici ai greşit, şi dacă ai 

posibilitatea să le corectezi, le corectezi. Când vine Curtea de Conturi şi le vede corectate
poate că interpretează în alt fel, nu ştiu. Curtea de Conturi îţi cere raportul de audit, te 
întreabă ai avut audit intern, nu am avut sau am avut. Si vede ce te-a atenţionat în raport 
şi dacă le-ai corectat ca să nu mai vină ei să stea să corecteze. Accesarea fondurilor 
nerambursabile interne şi externe, nu ştiu dacă Consiliul Judeţean prin acest ONG poate 
să facă aşa ceva. La proiectul naţional PNDL şi celelalte proiecte ale UE au la baza lor 
nişte ghiduri de eligibilitate şi mai nou acum nu poţi să te duci cu nici un document nici 
la PNDL nici nicăieri dacă nu ai în spate contract cu o firmă de consultanţă recunoscută 
de ei ca să fie siguri că implementarea e corectă şi asistată de specialişti. Nu cred că, noi 
suntem 66 UAT, trebuie să plăteşti angajaţi, salarii, poate să acopere 66 de astfel de 
chestiuni. Dezvoltarea durabilă a întregului judeţ - nu ştiu dacă poate să facă asta. 
Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice, care din ele, ce servicii 
publice? Dezvoltarea serviciilor umane 

Dl Natu – dle primar, eu vreau să întreb altceva. Să zicem că nu vom fi de acord 
să aderăm la asta, ce repercursiuni poate să aibă ca relaţia între primărie şi Consiliul 
Judeţean

Dl primar – s-ar putea să se deterioreze, ai înţeles, e posibil să fie şi privită niţel 
de jos, dar eu sunt capabil să fac faţă

Dl Natu – nu asta am vrut să zic
Dl primar – noi trebuie să plătim o cotizaţie şi să subvenţionăm în fiecare an 

aceste obiective ale lor. E posibil să fie mai ieftine la ei, dar nu ai garanţia că sunt şi 
acceptate. E posibil să fie mai ieftin. E bun auditul acela, dar îl poţi cumpăra nu neapărat 
de la ei, sunt firme de audit recunoscute, îl plăteşti şi-ţi face un audit acolo unde tu 
consideri că esti mai vulnerabil, cam nu ştii. Auditul e bun, că într-un fel te îndrumă. 

Dl Dincă – de supraveghetor aşa.
Dl prmar – te atenţionează, nu poate să facă nimic ei.
Dl Necula – permiteţi să supun la vot, cine este ca proiectul de hotărâre 
Dl Florea ion – şi la cealaltă asociaţie mai rămânem?
Dl primar – da, până când vrem să rămânem asociaţi.
Dl Florea Ion – plătim o cotizaţie?
Dl primar – 1.500 lei pe an. Am mai făcut şi alte intervenţii acolo, când am tras 

curentul, când am plătit scrisoarea de garantare, adică am avut şi acolo de dat. Dar le-am 
dat pe un obiectiv.

Dl Florea Ion – există riscul să nu mai fie finanţat proiectul cu canalizarea? 
Dl primar – pentru canalizare, a apărut un articol în ziar că noi avem terme 28 sau 

26, sfârşitul lunii septembrie să depunem documentaţia. Din punctul nostru de vedere este
gata, are procesul verbal de recepţie. Singurele elemente care lipsesc sunt autorizaţia de 



apă de la Gura Ialomiţei şi de Giurgeni. Noi am fost la preşedinte, am umblat, le-a dat 
bani să-şi facă instalaţia suplimentară de tratare şi filtrare a apei. La Gura Ialomiţei am 
înţeles că nu le-a dat toţi banii, am înţeles că nici la Giurgeni, precis nu ştiu. S-a supărat 
acela pe ei, i-a dat în judecată

Dl Dincă - de la Călăraşi?
Dl primar – nu, noi am lucrat cu o firmă din Buzău. Schimbăm bazinul din fier tot

cu o firmă din Buzău. Sunt firme specializate în potabilizarea apei. 
Dl Dincă – bazinul de la şcoala mică mai este?
Dl primar – am avut 2 puţuri, şi intr-unul şi în altul s-au prăbuşit pompele. S-a 

storsionat plasticul acela până când au căzut, au ieşit din garanţie, am încercat atunci când
am avut sesizarea aceeia de a venit toată poliţia economică şi neeconomică a judeţului 
Ialomiţa că nu ştiu ce am făcut noi cu puţurile alea. Am avut un contract de scoatere a 
pompelor din puţ.

Dl Dincă – ce adâncime au?
Dl primar – 100 m, curăţirea puţului şi nu ştiu ce, dotarea cu altă pompă. Am 

semnat contractul, a început lucrarea şi condiţia mea a fost aşa: dacă reuşeşti să-mi scoţi 
pompele din puţ derulam contractul, dacă nu , nu derulăm contractul. A bătut palma, până
deseară eu le scot. A montat acolo aparatura asta vreo 3 zile pe un puţ, nu a putut. Poate 
scoate de pe celălalt. Nu a putu să scoată nici din celălalt. Chiar în perioada aia când erau 
ăia acolo a venit poliţia, uite contractul.

Dl Dincă – la momentul acesta sunt inactive?     
Dl primar- inactive da, problema este că le avem pe astea 2, una din 2005 şi una 

din 2009. Ne e teamă, costă mult o pompă din aceea, luăm încă 2 pompe şi le ţinem în 
cazul în care se întâmplă ceva.  Dacă ai pompa acolo în 5 ore ai schimbat pompa. Asta e 
problema. Ar putea să obţină oamenii ăştia. Am avut o întâlnire miercuri  la Bucureşti la 
Centrul regional cu cei 2 directori, cu consultantul, noi 3 primarii şi au spus că au toată 
bunăvoinţa să ne ajute

Dl Florea Ion – şi când e termenul limită?
Dl primar – 26 sau 27 septembrie de depunere a documentaţiei
Dl Florea Ion – mai e probabil o derogare
Dl primar – mai este o derogare de încă 6 luni pe declaraţie pe propria răspundere 

pe care eu nu o dau. Adică nu poţi să dai o declaraţie pe propria răspundere că în 6 luni, 
pot să obţin autorizaţia. Noi avem autorizaţie, licenţă, avem tot ce ne trebuie.

Dl Florea Ion – la sistemul de apă
Dl primar – mediul îţi dă autorizaţia imediat că e depusă de 1 an, au trecut toate 

termenele, toate discuţiile cu Piteşti-ul, dacă ce? Dacă ai apă potabilă. Dacă nu ai apă 
potabilă nu îţi dă mediul. Noi am depus, noi şi Giurgeni. Noi avem absolut tot, autorizaţie
de mediu la apă, de la apele române şi de la sanepid. Giurgeni are de mediu şi de la apele 
române, îi mai trebuie de la sanepid. Gura Ialomiţei are de la apele române, îi trebuie de 
la sanepid ca să îi dea de la mediu. Când le avem toţi pe toate astea le aşază în dosarul 
pentru autorizaţie de canalizare. Pentru că va fi canalizată o apă care iniţial e potabilă. De
aici încolo autorizarea propriu-zisă va fi ori devenim noi operatori dacă ne permite, ori 
dacă nu o dăm unui operator regional, atunci analizăm cel mai bine şi cel mai avantajos. 

Dl Natu – o dăm la RAJA şi pe asta
Dl primar – problema este aşa: dacă ne acceptă să devenim operatori facem 

socotelile- cât ne costă laboratorul, tot ce trebuie ca să funcţioneze, că astfel dacă nu ai un



contract cu un laborator care să-ţi ia lunar probe de apă şi asa mai departe nu poţi face 
chestia asta. Cât costă echipa de specialişti care gestionează propriu-zis sistemul. O să ai 
5, 3,1 angajaţi, nu ştiu câti, cât costă contractele pentru utilaje. Noi la apă, ca să putem să 
obţinem licenţa a trebuit să facem contracte cu firme care au utilaje şi să intervină imediat
când se strică sistemul de apă. Nu am uzat până acum de firmele astea dar avem contracte
cu ele. Aşa şi acolo va trebui să avem contract. Si vom analiza la timpul potrivit ce 
înseamnă să fin noi operatori sau să dăm apa unui operator şi nu te mai doare capul. La 
Brăila este cel mai ieftin operator din zonă- 1 euro/mc apă potabilă plus canalizare. Mi se 
pare un preţ de bun simţ, cu TVA cu tot.

Dl Istrate – nu este pentru toate buzunarele, cei care au pensie de la CAP, ami şi 
irigă

Dl primar – apa potabilă nu este pentru irigat, scrie în lege. Noi avem o 
monitorizare a persoanelor din comunitate. 99% legată la cablu TV, 60-70% legată la 
internet, nu ştiu cât la sută legaţi la telefonie mobilă, iar când e vorba să plăteşti 
facilităţile care chiar ţin de sănătatea ta şi de educatia ta nu le plătesti. Acum mai 
debranşăm încă doi.

Dl Istrate – sunt mulţi care nu plătesc.             
Dl primar – deja sunt mulţi care sunt debranşaţi de ani de zile 
Dl Florea Ion – vreo patru s-au branşat ei
Dl primar – dacă ştii cine anume 
Dl Florea Ion – şi pentru canalizare cât este?
Dl primar – 1 euro/mc
Dl Florea Ion  - şi canalizarea este inclusă?
Dl primar – nu ştiu să spun, ştiu doar că apa potabilă şi canalizată este 1 euro/mc
Dl Natu – este legată chestiunea, adică acela , respectiv operatorul spune pe mine 

nu mă interesează 
Dl Primar – legea spune aşa dacă eşti branşat la apă şi nu ai fosă septică şi 

autorizată şi nu eşti legat la sistemul de canalizare nu ai dreptul decât acolo la 1 metru de 
gard o pompă în curte. Dacă cumva ai apă trasă în casă eşti obligat să ai fosă septică 
autorizată cu contract de vidanjare sau legat la sistemul de canalizare. Acum vin la mine 
acasă. Au fosă septică dar nu e autorizată. Alege ori o autorizezi faci contract pentru 
vidanjare sau te legi la sistemul de canalizare. Vine o dată la 3-4 săptămâni, a mea e mică
2 mc si ceva si îmi ia 80 lei.

Dl Istrate – dvs. aveţi posibilitatea să vă racordaţi la canalizare, dar eu nu am
Dl primar – adică ce înseamnă posibilitate? Ai baie?
Dl Istrate – la canalizare
Dl primar – eşti în proiectul următor, este depus la PNDL
Dl Necula – supunem la vot, cine este pentru aprobarea asocierii comunei cu 

ADI?
Dl primar – eu am propus, dvs. …
Dl Istrate – ne certăm cu şeful cel mare
Dl Crăciun – eu nu sunt de acord să mă asociez şi să cotizez, ne barem cap în cap,

mai devreme vroiam să dăm gratis, şi acum le dăm la ăştia            
Dl primar – nu avem nici un şef mare, consiliul local         
Dl Barbu – acum să discutăm omeneşte, dle primar, trebuie, nu trebuie, spuneţi-ne

cum să facem



Dl primar – când v-am spus despre salonul de nunţi ce trebuie şi cum trebuie nu a 
ţinut cont nimeni, acum de ce, nu mă mai bag pe chestia asta                    

Dl Necula – 4 voturi pentru (PSD), 8 voturi împotrivă (membri PNL), 1 abţinere 
(dl Barbu).    

Dl Necula – expunerea de motive nr. 124/22.06.2017 
Dl primar – o secundă, intervin, eu am mai spus şi la prima şedinţă, dar dacă nu 

mă ascultaţi. Suntem 2 grupuri, fiecare are un lider de grup
Dl Florea Ion – da, l-am desemnat pe dl Dincă 
Dl primar – de regulă, dacă l-aţi desemnat ce face?
Dl Florea Ion – ce face?
Dl primar – liderii de grup se întâlnesc între ei şi-şi negociază, cum se procedează,

îţi trec proiectul acesta social dacă treceţi şi voi un proiect liberal. Am zis pentru că aşa se
procedează într-un consiliu, dar dacă vine jupânul la şedinţă 

Dl Florea Ion – nu e nici un jupân, o fi în altă parte, dar aici nu este nici un jupân
Dl Necula -  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 4 cereri şi 

atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
Dl Milea – nu avem documentaţie, nu am văzut cererile
Dl primar – uite aici sunt dosarele, să-i citim pe cei patru care sunt cu titlu gratuit,
care sunt?
Dl Necula – Cosăreanu Nela
Dl Milea – cine e?
Dl Voinea – e din Ţăndărei
Dl primar – Vasile, tu eşti de la munte de unde eşti? Eşti din Kogălniceanu. Are 

mutaţie pe Kogălniceanu e din Kogălniceanu, nu din Ţăndărei. Coşăreanu Nela e născută 
în 1991, este în Kogălniceanu, pe strada Vişinilor, nr. 20 deci, este din Kogălniceanu. Tu 
eşti din Ţăndărei dacă te-ai născut în Ţăndărei?

Dl Milea – vroiam să spun altceva, vin o grămadă de oameni, hai să le dăm că 
sunt amărâţi. La Ţăndărei nu sunt locuri

Dl primar – nu e din Ţăndărei, e din Kogălniceanu
Dl Milea -  si-a făcut mutaţia imediat
Dl primar – tu nu ţi-ai făcut mutaţia de Kogălniceanu?
Dl Barbu – pe cine avem noi Coşăreanu în Kogălniceanu?
Dl primar – locul pe care îl dăm e cadastrat, are tot 
Dl Milea – am cerut să se facă proiectul de hotărâre individual, ca şi alte primării 
Dl Milea – poate eu nu sunt de acord să vină cineva din alte localităţi, să păstrăm 

terenul 
Dl Necula – e din Kogălniceanu
Dl primar – cum adică? înregistrează acesta aici?
Dl Barbu – da, de ce să vină din Ţăndărei
Dl primar – nu se poate aşa, eu mă abţin 
Dl Barbu – dle primar, dar dacă vin dăia, şi sunt sigur că au venit 
Dl primar – de care?
Dl Milea – ţigani
Dl Barbu – dle primar, vreţi să spuneţi că nu au venit dăia cu fuste şi nu le-aţi dat?
Dl primar – faci cerere, faci dovada că eşti din Kogălniceanu şi după aia aprobăm



Dl Milea – da dle primar, aveţi dreptate, dar vreţi să aducem toţi oamenii din 
Ţăndărei, ţigani şi ce o mai fii

Dl primar – Gherase, tu îţi dai seama ce vorbeşti?
Dl Barbu – mulţi îl ia că ştie că se dă la Kogălniceanu, de aia vin, toarnă o 

fundaţie      
Dl Necula – Baba Costel - Lilian 
Dl Natu – e din Kogălniceanu?
Dl primar – nu ştiu
Dl Milea – acesta e proiect de hotărâre?
Dl primar – e din Kogălniceanu, e născut în 1996, stă pe strada Câmpului, la nr. 
10, dar e născut în Ţăndărei. Dacă e născut în Ţăndărei îi mai dăm?
Dl primar – Turcu Costel, şi vă asigur eu că e făcută de el cererea
Dl Barbu – băiatul ăsta nu e acasă, e plecat în Anglia
Dl Voinea – cum nu e,  a făcut el cererea 
Dl primar - nu-şi permite nimeni, e scrisul lui, îl mănânc dacă nu e scrisul lui
Dl milea – cererea e din a patra, unele sunt şi de un an
Dl primar – e din a patra pentru că în momentul în care face cererea trebuie să-i 
facem carte funciară, sunt multe documente
Dl Milea – uitaţi cererea
Dl primar - dacă depui doar cererea şi nu depui şi documente aferente cererii, sunt

vreo 5 cărora le-a făcut adrese că le expiră contractul şi nu au făcut nimic vor pierde 
dreptul de concesiune. Iar cei care au făcut doar cererea şi au lăsat-o pe masă şi au plecat 
nu au mai venit să-şi depună nici declaraţie că nu au mai avut, nici copie după buletin, 
nici celelalte documente necesare. Nu a venit nici unul cu nici un document. Dacă în 30 
de zile nu îi răspunzi o încurci, dar noi nu că cererea e incompletă, am pus rezoluţie pe ea
solicitare incompletă. Şi m-am apărat fac copie de pe ea dacă mă reclama, o duc mai 
departe.

Dl Milea – avem obligaţia să-l înştiinţăm
Dl primar – i-am înştiinţat
Dl Necula – şi 4 - Oprea Marian
Dl Voinea – e a lui Tică 
Dl primar -  Oprea Marian, nu e scrisul lui, dar el a venit cu ea, e semnătura lui. 

Oprea Marian e născut în Ţăndărei, crescut în Kogălniceanu, locuieşte în Kogălniceanu, 
nu mai scrie cine e mama cine e tatăl. Are  cadastrare, are plan are tot ce-i trebuie. Din 
punct de vedere al legalităţii dosarul lui e complet.                    

Dl Necula – supunem la vot – cine este pentru aprobarea celor 4 cereri? – 8 voturi
pentru (PNL)

Dl Barbu – da, şi a 2-a propunere    
Dl Necula – Împotrivă? Abţineri? – 5 (PSD)
Dl Barbu – propun să se iniţieze proiect separat, este o amânare de fapt, şi dacă 

mai doresc ….. Să se iniţieze proiect separat, aşa cum am discutat acum, aşa procedăm şi 
atunci, scurt pe fiecare în parte

Dl Natu – în cadrul proiectului, cum sunt 4 cereri acum nu putem discuta pe 
fiecare cerere în parte?

Dl Barbu – asta am spus şi eu
Dl primar – adică să facem câte o hotărâre separat pentru fiecare, se poate?



Dna secretar – da, se poate, dar dacă şi-ar face fiecare treaba lui ar fi mai uşor
Dl Barbu – da ştiu, aveţi dreptate, compartimentul respectiv nu-şi face treaba, ştim

lucru acesta, că nu dvs. sunteţi vinovată
Dl Natu – aici are dreptate, de ce să votăm pentru toţi, poate unul dintre ei 
Dl Voinea – de ce?
Dl Milea – aşa, că nu ne place nouă de el       
Dl Barbu – dacă vine un ţigan              
Dl primar – specificaţi în procesul verbal că dacă vine un ţigan la Kogălniceanu
Dl Necula – 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 Barbu – cine este?
Dl primar – noi scoatem la licitaţie publică 2 terenuri. Când cineva face o cerere, 

să avem siguranţa că are tot ce-i trebuie din punct de vedere legal să solicite acel teren, 
noi îl scoatem la licitaţie şi pot veni 5, 6, 7 inşi.

Dl Barbu - corect  
Dl primar – pentru acel teren şi-a exprimat dorinţa Raicu Camelia, este 

domiciliată în Kogălniceanu, str. Vişinilor nr. 20, este nevasta 
Dl Dincă – dle primar, este aceeaşi adresă cu Cosăreanu
Dl primar – chiar nu ştiu
Dl Dincă -  Vişinilor  20, 
Dl Barbu – cine stă acolo? E cineva care le face mutaţie în Kogălniceanu, vorbesc 

serios. Să nu facem ca ţiganii la Urziceni 
Dl primar – eu nu am nici o treabă unde are ăla mutaţia, primăria nu are nici o 

treabă unde are ăla mutaţia
Dl Dincă – unde este Vişinilor 20?
Dl primar – chiar nu ştiu 
Dl Barbu – la aceeaşi adresă sunt 2 persoane diferite, adică cineva îi ia în spaţiu 

acolo şi îi pune să facă cerere 
Dl Dincă – au acelaşi domiciliu, stiţi  că am mai greşit odată, şi nu vrem să mai 

greşim 
Dl primar – aşa scrie că stă în Kogălniceanu
Dl Florea Neculai – e prin licitaţie 
Dna florea – e aceeaşi adresă
Dl dincă – nu v-am zis că e aceeaşi adresă
Dl primar – nu o fi mamă şi fiică? Una e născută la Dridu, da e mamă şi fiică, ea e

din Dridu, iar ea din oraşul Fierbinţi, născută în oraşul Fierbinţi, că Dridu nu are 
maternitate, poliţia trebuie să ştie

Dl Barbu – şi acum să ne lămuriţi, una ia pe legea 15, iar una prin licitaţie. 
Gândiţi-vă, acum dacă eşti proprietar pe 1000 de m plăteşti mai mult decât dacă l-ai avea 
în chirie.Dacă iei în concesiune sau superficie plăteşti 3 lei, dacă eşti proprietar plăteşti 
3,50. 

Dl Necula – cine este pentru constituirea dreptului de superficie pentru suprafaţa 
de la adresa Vişinilor 20 

Dl primar – nu la adresa asta, e tarlaua, parcela, s-a înţeles. Dl Florea nu are drept 
de vot, trebuie să se abţină



Dl Dincă – e vorba de Raicu
Dna secretar – nu este acel proiect, nu s-a votat.
Dl Necula  - cine este pentru - 8 voturi pentru (PNL), împotrivă?, abţineri? – 5 

(PSD)                      
Dl Necula – 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 – este Laura, Nicu trebuie să se abţină 
Dl Necula – cine este pentru? – 12 voturi,  Împotrivă? Abţineri?
Se adoptă Hotărârea nr. 29 cu 12 voturi pentru.
Dl Necula – proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din 

comuna Mihail Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Dl primar – e vorba de strada aia care duce la Chirnoagă la fermă
Dl Dincă – eu am stat şi m-am găndit aşa, între o stradă şi o alee, prea i-am dat o 

denumire măreaţă stradă 
Dl Barbu – o alee mai mult aşa
Dl primar – ne uităm în dicţionar ce înseamnă, aee mi se pare că nu ai voie să intri

nici cu tirul nici cu maşina mare. În documentaţia cadastrală apare drmuri stradale, aşa 
apare acolo, e un drum stradal. Putem să-i spunem şi Aleea Lacului

Dl Milea – da, sau Aleea Agricultorilor
Dl Primar – avem strada Agricultorilor
Dl Barbu - a fost gospodăria de partid acolo
Dl Necula – cine este pentru Strada Aleea Lacului? 
Dl Barbu – cum strada Aleea Lacului?     
Dl necula – unanimitate – 13 voturi pentru
Se adoptă Hotărârea nr. 30 cu 13 voturi pentru.

Dl Necula – proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu aparţinând 

domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa în suprafaţă de 

16,2 mp aparţinând domeniului public al comunei pentru amenajare birou consultanţă 

în agricultură.
Dl Barbu – dle preşedinte, ştim despre ce e vorba, nu am nimic personal cu cineva

care vrea să facă ceva în comună. Înrebarea mea e, dle primar, societatea asta care se 
deschide ajută cu ceva consiliul local. Adică noi vrem să ştim ce facilităţi creează, e un 
SRL practic.

Dl primar – dar a ajutat cumva o prăvălie care vinde bomboane?
Dl Barbu – asta vreau să zic eu, are acelaşi statut ca noi comercianţii, acelaşi statu 

ca să nu mai facem o paranteză cu cabinetul stomatologic, este o societate care prestează 
contra cost nişte servicii. Din punctul meu de vedere nu face nimic.

Dl Necula – Ba da, nu se mai deplasează omul la oraş.
Dl Barbu – sunt o groază de spaţii libere, să închirieze ca si Marin casierul  ca 

oricine. 
Dl primar – preţul nu e bătut în cuie, puteţi să mai puneţi un zero, chiar două. 

Trebuie ajutat, e un om care vrea să facă consultanţă în agricultură. 
Dl Dincă – şi locaţia unde e, în casa de cultură?



Dl Barbu – ce face pentru noi? Face ceva pentru noi?
Dl Voinea – face pentru comunitatea din sat 
Dl primar – dle preşedinte, nu am înţeles, de fapt ce vrea?
Dl Necula – dle Mihăiţă ce doriţi dvs. ?
Dl Barbu – eu am următoarea propunere ca la cabinetul stomatologic
Dl Natu – nu e vorba de cabinetul stomatologic acum
Dl Barbu – acolo...
Dl Natu – trecem la diverse dacă vrei, hai să o rezolvăm pe asta acum
Dl Milea – e vorba de proiectul ăsta
Dl Barbu – dvs. aţi făcut o propunere şi noi venim cu alta
Dl primar – există o hotărâre a consiliului local anterioară prin care i se aprobă ca 

acest spaţiu să fie scos la licitaţie 
Dl Natu – un acord, am dat un acord
Dl primar- un acord, acum ce se întâmplă, ca să funcţioneze trebuie să-i stabileşti 

preţul pe metru pătrat
Dl Florea Neculai – se scoate la licitaţie             
Dl necula – supunem la vot, cine este aprobarea proiectului de hotărâre privind 

închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public – 8 voturi pentru (PNL), împotrivă?,
abţineri – 5 (PSD)

Dl Florea Ion – dle preşedinte, mai avem la diverse, legat de microbuz
Dl primar – o secundă, de la Instituţia Prefectului am primit o adresă 
Dna secretar- la ultima şedinţă din aprilie a fost o modificare la impozite şi taxe 

nu a fost stabilită şi zona V pentru categoria A. Aţi votat dar nu aţi stabilit suma
Dl Barbu – Cât?
Dl primar – la noi nu va opera vreodată dar trebuie 
Dl Barbu – care este minimul şi maximul?
Dna secretar – 569 şi 1422 
Dl Barbu – şi anul 2015 cât a fost? Ce categorie de teren?
Dl Florea Neculai – a V-a, nu avem
Dna secretar – se referă la impozitul intravilan până la 400 mp 
Dl Barbu – cum nu avem, ce scrie aici?
Dna secretar – la Kogălniceanu nu este zona V, doar zona IV
Dl primar – nu pot fi stabilite separat
Dl Barbu – şi cât a fost în 2015?
Dl Florea Ion – 2016
Dl Barbu – 2015 Ionel
Dl Barbu – o propunere, cât a fost pe anul precedent 
Se supune la vot – 13 voturi pentru
Se adoptă Hotărârea nr. 31 cu 13 voturi pentru.
Dl Necula – da dl Ionel, spuneţi
Dl Florea Ion – solicitarea cu privire la microbuzul şcolar, stă în curtea primăriei, 

alte localităţi se folosesc de microbuz. Unii copii nu au putu să vină la şcoală că nu au 
avut cu ce să se deplaseze

Dl primar -  problema este foarte simplă, am intervenit la Inspectoratul şcolar să 
creeze un post, o jumătate de post de centralist ca să nu dăm noi de vreo belea, făceam 
focul cu cei de la 416 şi la grădiniţă şi la şcoală. Si atunci Inspecoratul şcolar a aprobat o 



jumătate de normă pentru centralist care lucrează doar iarna şi o jumătate de normă 
pentru şofer. Nu mai e nevoie de un şofer cu normă întreagă că şcoala funcţionează într-
un singur schimb. De dimineaţă până la 12, sau 1,00 atât. Dna directoare nu vrea să 
angajeze ea şofer. În momentul în care angajează şofer vine cu o solicitare. S-ar putea să 
angajăm noi şofer, cu o normă, cu o jumătate de normă, cum hotărâm. Cine îl ia în 
primire?

Dl Florea Ion – dna directoare     
Dl Barbu – nu mai bate câmpii Vasile, dacă nu ai şofer, nu mai ai maşină acum?
Dl Voinea – are prevăzut în organigramă, de ce nu angajează şofer?
Dl primar – un lucru e clar, atât pot să răspund, îşi angajează şofer şi vom lua în 

discuţie chestiunea
Dl Florea Ion - deci acesta e punctul dvs. de vedere?
Dl primar – da
Dl Florea Ion – deci numai cu condiţia asta?
Dl primar – nu are motivaţie
Dl Florea Ion – de ce este disputa asta între dna directoare şi 
Dl primar – nu e nici o dispută. Dle viceprimar, de ce nu solicită toate utilajele pe 

care le avem în curte aici să le ducem să le depozităm în curtea şcolii?
Dl Florea Ion – pentru că microbuzul este al copiilor
Dl primar – este al consiliului local. Dacă îi spun să ia utilajele din curtea 

primăriei nu vrea că i le fură
Dl Florea Ion – şi închiriază microbuz, şi stăm cu microbuzul în curtea şcolii  
Dl Barbu – lasă-i mă în pace dacă le place aşa
Dl Necula – încheiem şedinţa consiliului local din 29.06.2017.    
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