
                            România
                       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă în

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

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

- prevederile art.6 alin. (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.28 alin. (1) – ( 7) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat. 

Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- raportul compartimentului de asistenţă socială
- avizul comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2), 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 planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 
2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte 
de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul asistenţă socială din cadrul primăriei va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică compartimentului de asistenţă socială din 
cadrul primăriei, primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Agenţiei pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Ialomiţa, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.
  
   Preşedinte de şedinţă  Contrasemnnează
     Voinea Vasilică                                 Secretar

                                         Ionescu Tudoriţa

Nr. 10
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 30.03.2017



Consiliul Local Mihail Kogălniceanu      Anexa la HCL nr. 10/30.03.2017
Judeţul Ialomiţa

PLAN DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2017, pentru repartizarea orelor de munca
prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat

ACTIUNEA/OBIECTIV RESPONSABIL TERMENE REZULTATE ASTEPTATE

Obiectiv strategic 1 : Incluziunea sociala si asigurarea participarii active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare ore la 
solicitarea  primarului comunei Mihail Kogalniceanu, in cadrul unor actiuni sau lucari de interes local 
 Obiectiv operational 1.1 : Asigurarea si imbunatatirea permanenta a activitatii desfasurate de catre persoanele majore apte de 
munca din familia beneficiara de ajutor social in cadrul unor actiuni sau lucari de interes aflate in atributiile Primariei Mihail 
Kogalniceanu

Actiunea 1.1.1. :
- deszapezirea cailor de acces la 
institutiile publice

Viceprimar ianuarie – februarie
decembrie  Dobandire de noi 

abilitati si cunostinte de 
catre beneficiarii de 
ajutor social ;

 Sustinerea 
functionalitatii 

Actiunea 1.1.2.:
- asigurarea lemnelor pentru 
centralele termice (primarie, scoala, 
gradinita) si a functionarii acestora

Viceprimar ianuarie – aprilie
noiembrie - decembrie



persoanei/familiei, 
mentinerea in mediul 
propriu de viata ;

 Prevenirea savarsirii 
actelor infractionale 
prin crestera gradului de
utilitate urmare a 
implicarii beneficiarilor 
in actiuni in folosul 
comunitatii si totodata a
propriei 
persoane/familii ;

 Contribuirea 
beneficiarilor de ajutor 
social la mentinerea 
curateniei comunei ;

 Prevenirea 
marginalizarii sociale a 
acestei categorii de 
beneficiari prin 
participarea activa la 
actiuni in folosul 
comunitatii ;

 Utilizarea eficienta a 
resurselor umane aflate 
la dispozitia Primariei 

Actiunea .1.1.3:
- efectuat curatenie domeniul public
al comunei si institutiile publice

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.4.:
- efectuat lucrari de intretinere si 
paza la platforma de compost

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.5. :
- lucrari de intretinere si extindere 
cimitir

Viceprimar martie - octombrie

Actiunea 1.1.6. :
 - reparatii curente (primarie, scoala,
gradinita) 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.7. :
- lucrari de intretinere si 
monitorizare la Podul de la Hagieni 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.8. :
- efectuat curatenie/intretinere si
noi amenajari in parc, drumuri 
publice
- lucrari de intretinere a zonelor 
de protectie severa la puturile 
forate F1, F2, F3 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.9. :
- lucrari de intretinere salon de nunti

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.10. :
- curatat malul raului Ialomita

Viceprimar martie - octombrie

Actiunea 1.1.11. :
- supravegherea zonelor limitrofe 

Viceprimar lunar



Mihail Kogalniceanu cu
cheltuieli reduse de la 

Actiunea 1.1.12.:
- intretinere pepiniera

Viceprimar martie - octombrie

Actiunea 1.1.13. :
- lucrari de intretinere stadion

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.14. :
- amenajare parculete de joaca 
pentru copii, plantat flori, pomi, 
intretinere spatii verzi 

Viceprimar lunar

Actiunea 1.1.15. :
- actiuni de instructaj privind 
normele de tehnic a securitatii 
muncii pentru toate persoanele care 
presteaza actiuni ori lucrari de 
interes local

Compartimentul pentru situatii
de urgenta

lunar

    Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnnează
       Voinea Vasilică                                                                                   Secretar

                                                                                        Ionescu Tudoriţa



                       România 
                 Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor 

disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003

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

- prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003.
Examinand :

- expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul 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 actualizează situaţia terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al 
unităţii administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii, în vederea aplicării 
dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

          Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
              Voinea Vasilică                                                                           Secretar                

                Ionescu Tudoriţa



           Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 11/30.03.2017

                   Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

SITUAŢIA
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii 

administrativ – teritoriale, din intravilanul localităţii

Localitatea Total
suprafaţă
- mp - 

Din care :
Curţi

construcţii
Arabil
- mp -

Vii Livezi Păşuni

Mihail 
Kogălniceanu

117.369 117.369

Hagieni   42.000   42.000

Date de identificare a suprafeţelor de teren:

- satul Mihail Kogalniceanu – 117.369 mp intravilan în tarlaua 561/1/1, parcela: 1, 1/1 
– 9/1 10/2, 10/3, 11/1, 11/5, 11/6, 15, 16/1, 24, 27/4, 27/5, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 31 – 
32, 33, 37 – 48, 52/1, 65/2, 68/2, 72 – 100, 110/2, 112 – 114, 112/1, 117/2, 120/1, 
122/1, 126, 127/1, 128 – 158, 159/1, 159, 161, 162, 169 – 172, 172/1, 172/2, 173 – 
181, 182/2, 183 – 185.

- satul Hagieni                      - 42.000 mp intravilan în tarlaua 171, parcela 944.     

  



             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

 al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2017

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

- prevederile Ordinului MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor.
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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2017, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul pentru situaţii de urgenţă vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă   Contrasemnnează
       Voinea Vasilică                                   Secretar

                            Ionescu Tudoriţa



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
JUDETUL IALOMITA

                                                                                        APROBAT,
                                                             CONSILIUL LOCAL M. KOGALNICEANU
                                                                                  JUDETUL IALOMITA

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 
AL COMUNEI  MIHAIL KOGALNICEANU

JUDETUL IALOMITA

- 2017 - 



CAPITOLUL I

Definitie , scopuri, obiective

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate la
nivelul  unitatii  administrativ  teritoriale  ,  masurile,  actiunile  si  resursele  necesare
pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile  acestui  plan  sunt  de  a  asigura  cunoasterea  de  catre  toti  factorii
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia
unei situatii de urgenta , de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea
si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim
in caz de urgenta , adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta , prin evitarea

manifestarii  acestora  ,  reducerea  frecventei  de  producfere  ori  limitarea
consecintelor , in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii
tipurilor de risc , conform schemei cu riscurile teritoariale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate
asigurarii  functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si alaborarea planurilor
operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii
situatiilor de urgenta;

CAPITOLUL II
Caracteriscile unitatii administrativ teritoriale

DESCRIEREA ZONEI  DE  COMPETENTA

2.1.  Aspecte administrative
Comuna Mihail  Kogalniceanu este compusa din 2 sate:  Mihail  Kogalniceanu care
este resedinta de comuna si Hagieni .

2.2. Asezare geografica si relief
Comuna Mihail Kogalniceanu se afla situata in partea de S-E a Baraganuli central,

foarte aproape de Dunare si traversata la sud de raul Ialomita .  Se invecineaza la N cu
judetul Braila, la V cu orasul Tandarei si comuna Valea Ciorii , la E cu comuna Giurgeni
si la S cu comuna Vladeni.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna s egaseste in zonele de lunca si de



Prin asezarea sa in partea de S-E a tarii, comuna Mihail Kogalniceanu este supusa
influentelor  de  mase  de  aer  estice  –  continentale  ,  vestice  –  oceanice  si  sudice  –
mediteraneene ,  ceea ce conditioneaza un climat de tip continental excesiv.In ceea ce
priveste regimunl precipitatiilor ,  varful istoric inregistrat este de 123,5 l /mp in data de
01.07.2006.

Valorile medii ale temperaturii, in functie de anotimp sunt:
               Iarna                 -7°C ,
               Primavara        +15°C,
               Vara                 + 22°C,
                Toamna           + 14°C.
Valorile extreme inregistrate sunt:
      valoarea maxima : +40,6°C in iulie 1946
     valoarea minima: - 30°C in februarie 1942

2.4. Reteaua hidrografica
Reteaua  hidrografica  a  comunei  Mihail  Kogalniceanu  este  reprezentata  de  raul

Ialomita. Debitul normal al raului Ialomita in zona comunei Mihail Kogalniceanu este de
60mc/s iar cel mai mare debit inregistrat in acesta zona  este de 468mc/s , pe data de
29.09.2005, in aval de Tandarei. 

2.5. Populatia
Potrivit “Recensamantului Populatiei  “ din anul 2010 populatia comunei este  de

3220 locuitori, dintre care 3182 locuitori  in satul Mihail Kogalniceanu si 38 de locuitori
in satul Hagieni. In ceea ce priveste numarul de gospodarii , in satul Mihail Kogalniceanu
sunt 1033 de gospodarii iar in satul Hagieni sunt 16 gospodarii.

2.6. Cai de transport
Teritoriul administrativ al comunei este traversat la sud de artera de circulatie DN

2A  Bucuresti  –  Constanta  Din  aceasta  artera  porneste  DJ  212  prin  satul  Mihail
Kogalniceanu .Pe teritoriul comunei sunt aproximativ 29 de km de drumuri comunale si
stradale. Drumul comunal 2 , care face lagatura cu comuna Gura Ialomitei este asfaltat in
intregime  iar  Drumul  comunal  3  care  asigura  accesul  in  satul  Hagieni  este  pietruit.
Drumurile  stradale  de  pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  sunt  asfaltate  si
pietruite, starea acestora fiind buna.

2.7. Dezvoltarea economica
Economia comunei , reflecta caracteristica resurselor de care dispune , pe suportul

productiei  agricole  dezvoltandu  –  se  in  special  industria  alimentara.  Localizarea  in
interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta aspra potentialului economic si
a  posibilitatilor  de  valorificare  a  resurselor  de  dezvoltare  Atributele  calitative  ale



2.8.  Infrastructuri locale  
In comuna , functioneaza invatamantul prescolar si primar + gimnazial precum si

clasele de liceu ale Liceului Tehnologic  Mihail Kogalniceanu , dupa cum urmeaza:
   - scoala Mihail Kogalniceanu functioneaza intr – un imobil in stare buna , format

din 12 sali de clasa din care 3 cabinete ( biologie , matematica si fizica-chimie ).
De asemenea , intr-un local separat functioneaza gradinita de copii cu 3 grupe , in

total 80 de copii .
In satul Hagieni nu mai exista scoala si nici gradinita , iar copii de varsta scolara

frecventeaza cursurile scolare la scoala din Mihail Kogalniceanu  , aflata la 8 km de sat,
transportul elevilor din satul Hagieni la scoala din Mihail Kogalniceanu se face cu un
microbuz de transport elevi pus la dispozitie Consiliului Local de Inspectoratul Scolar al
Judetului Ialomita 

In  comuna isi  desfasoara activitatea 2 cabinete medicale umane cu 2 medici  de
familie si un cabinet stomatologic.

In satul Mihail Kogalniceanu exista  o biblioteca cu circa 4000 de volume.
In prezent, alimentarea cu apa in sistem centralizat se face numai in satul Mihail

Kogalniceanu , avand ca sursa de foraje cu adancimi de circa 80-90 m , distributia apei
facandu-se  printr-o  retea  cu  lungimea  totala  de  32  km.  Acest  sistem  centralizat  de
distributie a apei este functional din anul 2007.Satul Hagieni nu dispune de alimentare cu
apa in sistem centralizat.Cele 2 sate ale comunei nu beneficiaza in prezent de retea de
canalizare  a  apelor  uzate.  In  satul  Mihail  Kogalniceanu  este  realizat  un  sistem  de
canalizare din fonduri  europene  ,  sistem care acopera  doar  partial  teritoriul  localitatii
Mihail Kogalniceanu.

Comuna nu este alimentata cu gaze naturale de la reteaua nationala de transport si
distributie.

Majoritatea gospodariilor sunt racordate la reteaua de transport a energiei electrice.

2.9. Perspective/ prognoze de evolutie
- Asfaltarea si modernizarea a aproximativ 5 km de drumuri comunale si stradale

de  pe  teritoriul  satului  Mihail  Kogalniceanu  prin  Programul  National  de
Dezvoltare Locala ( PNDL ).

- Punerea in functiune a sistemului de canalizare realizat din fonduri europene,
efectuarea  bransarilor  gospodariilor  la  sistemul  de  canalizare  existent  si
identificarea  de  programme  de  finantare  pentru  extinderea  sistemului  de
canalizare si pe strazile care nu beneficiaza de retea de canalizare.

- Identificarea de programe de finantare pentru alimentarea cu gaze naturale a
comunei Mihail Kogalniceanu , de la reteaua nationala de transport si distributie

CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta



Identificarea riscurilor trebuie sa permita cunosterea mecanismelor si conditiilor
de  producere/manifestare  a  situatiilor  de  urgenta  ,  amploarea  si  efectele  posibile  ale
acestora.

3.2.1 Riscuri naturale (furtuni, inundatii, tornade, seceta , inget etc,)

 Fenomene meteorologice periculoase – pe teritoriul  administrativ al  comunei
Mihail Kogalniceanu feneomenele meteorologice extreme sunt seceta si inghetul. 

 Fenomenele  meteorologice   periculoase  se  produc  cu  preponderenta  in  perioada
calda  a  anului  si  pe  spatii  destul  de  restranse.  Se  manifesta  prin  cer  inorat,  ploi
torentiale  ,  descarcari  electrice  si  intensificarea  accentuata  a  vantului  .  Pagubele
constau , in general, in crengi ale copacilor rupte, afectarea liniilor de alimentare cu
energie electrice si de telecomunicatii.

 inundatii 
In  comuna   Mihail  Kogalniceanu  exista  posibilitatea  inundarii  satului  Hagieni

datorita cresterilor de cote si debite ale raului Ialomita. Cele mai vulnerabile zone sunt in
dreptul localitatii Hagieni, in zona podului plutitor de la Hagieni unde exista pericolul
inundarii unui numar de 16 de gospodarii si a Manastirii Sf. Nicolae.

In  zona  de  responsabilitate  a  comunei  Mihail  Kogalniceanu  exista  o  lucrare
hidrotehnica (dig) care asigura protectia intregii comune pentru un debit de 458 mc/s si o
cota  de  610  cm.Digul  este  intr-o  stare tehnica  buna,  singurele  probleme fiind  cele  2
amenajari de ecluzare din sistemul de irigatii care strapung digul. In ultimii ani, cele mai
grave probleme au fost inregistrate in timpul inundatiilor din 2005 cand podul plutitor din
satul Hagieni a fost luat de viitura si cand a existat pericolul inundarii satului Hagieni.

Timpul mediu de propagare a viiturii este de aproximativ 4 ore.
De asemenea, exista riscul inundarii unui numar mic de gospodarii datorita ploilor

torentiale , in zonele unde exista diferente de nivel fata de restul gospodariilor si unde se
poate acumula apa in cazul caderii unor cantitati importante de apa . Aceste gospodarii
sunt situate in satul Mihail Kogalniceanu , in principal, pe strazile Castanului si Viilor. 

 Inzapeziri si inghet 
Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si viscolelor care pot

dura de la cateva  ore la  cateva zile .Ele pot  ingreuna functionarea  corespunzatoare  a
transportului  si  telecomunicatiilor  ,  activitatea  obiectivelor  agricole  ,transportul  si
distributia  energiei electrice.

Pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  cel  mai  mare  pericol  il  reprezinta
inzapezirea DJ 212 , drum care face legatura satului Mihail Kogalniceanu cu DN 2A si cu
orasul Tandarei.Totodata ,pericol deosebit prezinta si inzapezirea DC 3, drum care face
legatura dintre satul Hagieni si DN 2A si DC 2 , drumul care face legatura cu comuna
Gura Ialomitei .



     In comuna exista posibilitaea izbucnirii unor incendii de padure , insa acesta
reprezinta  un   risc  secundar.  Pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu  exista
aproximativ 120 ha de padure – padurea Chirana.

Vulnerabilitatea la incendii a fondului forestier creste primavara, inaintea aparitiei
vegetatiei  si  toamna,  dupa  uscarea  vegetatiei,  in  perioadele  de  seceta  .  Acest  tip  de
incendii  se manifesta  in perioadele caniculare de vara cand gradul de uscaciune este
foarte mare datorita temperaturilor extrem de ridicate, cand este necesara supravegherea
atenta a acestor zone impadurite si toamna dupa uscarea vegetatiei. 

Cauzele care conduc la aparitia unor astfel de incendii sunt :
- folosirea iresponsabila a focului deschis ;
- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari aprinse ;
- jocul copiilor cu focul ;
- arderea  vegetatiei  erbacee  si  arbustive  rezultata  din  curatirea  unor

suprafate de teren ;
- autoaprinderea paturii organicede pe sol ;
- razele solare care trec prin cioburi de sticla aruncate la intamplare ;
- incendierile premeditate.

Frecventa acestor incendii este  foarte redusa.

 Avalanse -  nu este cazul

           Fenomene distructive de origine geologica :

 Alunecari de teren – teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu este in general ferit
de astfel de dezastre.

 Cutremure de pamant
Majoritaea constructiilor sunt din chirpici, rar cele care sunt din B.C.A. sau din

caramida si din aceasta cauza un seism major ar produce pagube importante.Normativul
P100 – 92 stabileste pentru zona comunei urmatoarele valori ale coeficientilor TC si KS

privind protectia antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale,agrozootehnice
si industriale :

TC = 1,5 sec, respectiv KS= 0,16 ( zona seismica de calcul D ), ceea ce corespunde
cu intensitatea seismica de grad VIII MSK.  Nu sunt zone anume unde exista constructii
cu pericol de prabusire in caz de cutremur major insa majoritatea cladirilor construite din
chirpici pot fi afectate de un astfel de seism.

Riscurile tehnologice
            A. Industriale – la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu nu exista nici un
operator economic care intra sub incidenta H.G.R. nr 95/2003.

                  B. De transport si depozitare –  substantele chimice periculoase pot fi



                C. Transporturi
 Transportul rutier la nivelul comunei M. Kogalniceanu este reprezentat

de :
- DN 2A ( Urziceni – Giurgeni)
- DJ 212 ( Mihail Kogalniceanu – Luciu )
- doua drumuri  comunale :  DC2 ( centrul  satului  Mihail  Kogalniceanu –

Gura Ialomitei ) si DC 3 ( DN 2A – Hagieni)
          Cele mai multe si mai grave accidente se produc pe DN 2A.

 Transportul feroviar -  nu este cazul
 Transportul fluvial si maritim – nu este cazul
 Transportul aerian – nu este cazul
 Transportul prin retele magistrale – nu este cazul.

 D. Nucleare
     Sursa  de  risc  nuclear  care  ar  putea  afecta  teritoriul  comunei  Mihail

Kogalniceanu este centrala nuclearo-electrica CNE PROD CERNAVODA
          CENTRALA NUCLEARO - ELECTRICA CNE Prod CERNAVODA este
construita pe malul stang al Canalului Dunare – Marea Neagra, la aproximativ 2 km Est
de  localitatea  Cernavoda  si  3  km Est  de  fluviul  Dunarea,   fiind  proprietatea  Regiei
Autonome de Electricitate “RENEL“.

Centrala Nucleara Electrica este proiectata sa cuprinda 5 grupuri de tip PHWR
– CANDU anvelopate cu o putere de 2180 MW/h si 700 Mwe fiecare.
           Obiectivul produce energie electrica.
           Riscuri  posibile :  accident  tehnologic  cu o evolutie  rapida la CNE PROD
CERNAVODA  ,  urmat  de  deterioararea  anvelopei  de  protectie  ,  care  ar  produce  o
eliberare de izotopi radioactivi ai iodului,strntiului , cesiului precum si ai gazelor nobile.

Comuna Mihail  Kogalniceanu  se  afla  in  zona  de  planificare  a  actiunilor  de
protectie pe termen lung (L.P.Z.), situandu-se la o distanta de 50 km fata de obiectiv. Este
zona  in  care  se  iau  din  timp  masuri  pentru  implementarea  eficienta  a  actiunilor  de
protectie pentru a reduce dozele acumulate pe termen lung din depuneri si prin ingestie.

E.  Poluare  ape  –  pe  teritoriul  comunei  nu  exista  surse  care  pot  deversa
substante poluante in raul Ialomita.

F. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari – nu este cazul.
G.  Esecul  utilitatilor  publice  –  exista  pericolul  unor  avarii  accidentale  la

retelele electrice, telefonice si la reteau de alimentare cu apa.In general, aceste avarii se
produc pe arii restranse in urma unor furtuni , deranjamentele fiind remediate in timp util.



    3.1.3. Riscuri biologice
1. Riscul aparatiei unor epidemii 

            Situatia epidemiologica din tara noastra , coroborata cu pozitia geografica a
judetului Ialomita , precum si gradul de dezvoltare economico-sociala a acestuia poate
favoriza aparitia unor epidemii , cum ar fi : holera,meningita, epidemii hidrice cu diversi
germeni enterici, epidemii alimentare sau toxinfectii alimentare.

               a) Principalele surse de risc de epidemii din zona comunei Mihail Kogalniceanu
sunt : 

 Factori geografici :
          - raul Ialomita 
 Factori economici :

- industria alimentara si unitatile de alimentatie publica si colectiva ;
- aprovizionarea cu apa potabila a unor locuitori din surse de suprafata ( in

special in satul Hagieni unde nu exista sistem centralizat de alimentare cu
apa ).

b) Localitati si obiective :
 
              In satul Hagieni, alimentarea cu apa a populatiei se face din fantani, in acest sat
neexistand sistem de alimentare cu apa centralizat , apa este consumata direct , fara a mai
fi tratata , existand si pericolul poluarii apei din panza freatica , in cazul unor inundatii,
astfel incat pot fi declansate o serie de epidemii.
            In satul Mihail Kogalniceanu alimentarea cu apa se face in mod centralizat din
sitemul de alimentare cu apa , apa este captata din surse de adancime ( aproximativ 90 -
100 m ), sistemul fiind dat in folosinta in anul 2007 insa mai exista cateva gospodarii care
nu s-au bransat la acest sistem si care se alimenteaza cu apa din fantani. 

               2. Riscul aparitiei unei epizootii sau zoonoze  :
Avand  in  vedere  faptul  ca  pe  teritoriul  comunei  Mihail  Kogalniceanu   ,

majoritatea populatiei locuieste la curte si se ocupa cu cresterea animalelor , exista riscul
aparitiei unor epizootii diferite sau zoonoze ( boli transmisibile de la animale la om ),
cum ar fi : gripa aviara , gripa porcina , blue tongue , dermatoza nodulara la bovine ,
pesta porcina , virusul WEST NILE transmis prin intermediul tantarilor la om 

a) Principalele surse de risc de epizootii pot fi datorate urmatorilor factori :
 Factori georgrafici :

               -    raul Ialomita



- aprovizionarea  cu  apa  potabila  din  surse  de  suprafata  a  localitatilor  si
colectivitatilor de animale si pasari ;

- modul  in  care  sunt  respectate  si  aplicate  in  practica  masurile  igienico-
sanitare –veterinare.

- Inexistenta retelei  de canalizare 
- Neluarea masurilor care se impun pentru oprirea raspandirii  epizootiilor

in focarele de boala .

         b) Localitatile si societatile cu profil zootehnic.

In  satul  Hagieni,  din  cauza   unei  eventuale  inundatii  si  datorita  fatului  ca
populatia  se  ocupa  cu  cresterea  animalelor  si  a  pasarilor,  exista  riscul  aparitiei  unei
mortalitati in randul acestora, crescand riscul declansarii si de epizootii sau zoonoze. In
localitatea  Mihail  Kogalniceanu  exista  doua   societati  comerciale:  SC NAIF  STOCK
SRL si  SC  BINTANY  TRANSPORT  SRL  care  au  ca  obiect  principal  de  activitate
cresterea ovinelor , existand riscul producerii unor epizootii sau zoonoze .

         3.1.4. Riscul de incendiu

 Reprezinta unul din riscurile principale identificate la nivelul comunei. In anul
2016, in zona  de competenta au avut loc doua incendii.  

In data de 12.07.2016 a avut loc un incendiu de miriste pe un teren agricol care
apartine domnului  Roman Nicolae ,incendiu  care s-a extins si  la cultura de mazare a
domnului Dina Constantin  ,cultura  aflata  in imediata apropiere a lanului de miriste.
Incendiul a fost limitat  de SVSU M. Kogalniceanu , cu ajutorul utilajelor si al angajatilor
SC Sopema SRL   si a fost lichidat cu  ajutorul  pompierilor profesionisti de la Garda de
Interventie Tandarei. 

In  data  de  27.09.2016  a  avut  loc  un  incendiu  la  un  depozit  de  furaje  la
gospodaria domnului Chifor Gheorghe din satul Mihail Kogalniceanu , incendiu in urma
caruia au ars toate furajele din gospdarie si a existat pericolul extinderii incendiului la
gospodariile invecinate. SVSU Mihail Kogalniceanu a actionat in prima faza , impreuna
cu angajati  ai  SC Sopema SRL si  cu autospeciala  de interventie  a  SC Sopema SRL,
pentru limitarea incendiului iar pentru lichidarea incendiului a fost nevoie de interventia
pompierilor profesionisti de la Garda de Interventie Tandarei . 

In anii precedenti s-au produs cateva incendii la gospodariile populatiei , cauza
acestor incendii fiind focul deschis lasat nesupravegheat si jocul copiilor cu focul . La
toate incendiile Serviciul Voluntar pentru Situatii  de Urgenta a actionat rapid pentru a
limita  propagarea  incendiului  la  gospodariile  vecine  sau  la  anexele  din  gospodaria
respectiva , pana la venirea echipajelor de pompieri profesionisti si a participat alaturi de
acestia la stingerea incendiilor.



de incendiu si/sau explozie la SC WB RESOURCES SRL , societate care are ca profil de
activitatea  productia  de  peleti  din  paie  si  care  detine  pe  teriotriul  comunei  Mihail
Kogalniceanu fabrica de peleti si depozite de materie prima ( baloti de paie ).

       
Capitolul IV

Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1 – Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie – interventie

Elaborarea conceptiei de desfasurare a actiunilor de protectie –interventie consta
in stabilirea etapelor si fazelor de intreventie, in functie de evolutia probabila a situatiilor
de urgenta , definirea obiectivelor  crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltare, a
premiselor  referitoare  la  conditiile  viitoare,  selectarea  cursului  optim  de  actiune  si
stabilirea  dispozitivului  de  interventie,  luarea  deciziei  si  transmiterea  acesteia  la
structurile proprii si cele de cooperare.

Evitarea  manifestarii  riscurilor,  reducerea  frecventei  acestora  ori  limitarea
consecintelor acestora se realizeaza prin:
a) monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu , hidrografici si
transmiterea  datelor  la  autoritatile  competente  –  se  realizeaza  de  grupa  de  cercetare
observare din cadrul S.V.S.U. Mihail Kogalniceanu;
b) activitati preventive – se realizeaza de specialistii de prevenire din cadrul S.V.S.U. si
alte persoane cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;
c)  informarea  populatiei  asupra  riscurilor  specifice  unitatii  administrativ  teritoriale  si
asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol – se realizeaza de
catre membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, prin intalniri cu populatia,
prin popularizarea masurilor preventive  cu ajutorul afiselor si pliantelor amplasate in
zonele des frecventate de populatie etc.
d)  exercitii  si  aplicatii  –  se  realizeaza  de  catre   Comitetul  Local  pentru  Situatii  de
Urgenta, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Ialomita si
cu alti factori cu raspundere in domeniul situatiilor de urgenta.

Activitatile preventive planificate, organizate si desfasurate in scopul acoperirii riscurilor
sunt:

- controale si inspectii de prevenire atat la gospodariile populatiei cat si la
institutiile subordonate consiliului local;

- asistenta tehnica de specialitate;
- informarea preventiva;
- pregatirea populatiei;



Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

- alertarea si /sau alarmarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;
-  informarea  Inspectoratului  pentru   Situatii  de  Urgenta  asupra  situatiei  create  si  se
solicita sprijin, daca situatia impune acest lucru.
- deplasarea la locul interventie a grupelor si echipelor specializate din cadrul S.V.S.U.
care vor asigura interventia;
-  intrarea  in  actiune  a  fortelor,  amplasarea  mijloacelor  si  realizarea  dispozitivului
preliminar de interventie;
- transmiterea dispozitiilor preliminare;
- recunosterea, analiza situatiei , luarea deciziei si darea ordinului de interventie;
- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor ;
- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de intreventie la situatia concreta;
- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului.
- inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului.
- regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii;
-  stabilirea  cauzei  producerii  evenimentului  si  a  conditiilor  care  au favorizat  evolutia
acestuia ( daca este posibil ).
- retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii;
-  informarea  Inspectoratului  pentru  Situatii  de  Urgenta  Ialomita  asupra  intreventiei
efectuate , a cauzelor care au dus la aparitia evenimentului/ dezastrului  ,  a pagubelor
inregistrate  etc.
- analiza interventiilor si evidentierea masurilor de optimizare necesare.

Sectiunea a 3-a
Faza de urgenta a actiunilor

In functie de locul, natura, amploarea si de evolutia evenimentului, interventiile  la
nivelul comunei Mihail Kogalniceanu sunt organizate astfel:
-  urgenta I este  asigurata  de Serviciul  Voluntar pentru Situatii  de Urgenta  Mihail
Kogalniceanu, prin grupele si echipele specializate de care dispune;
- urgenta a II-a este asigurata de Garda de interventie Tandarei, situata la o distanta de
9 km fata de Primaria M. Kogalniceanu.
-  urgenta  a  III-  a  este  asigurata  de  subunitatile  Inspectoratului  pentru  Situatii  de
Urgenta Ialomita .

Sectiunea a 4-a
Actiunile de protectie-interventie



de salvare si  prim ajutor,  evacuare,  logistica,  deblocare-salvare   si  alte echipe,  in
functie de natura urgentei.
b)  acordarea  primului  ajutor  medical  si  psihologic,  precum  si  participarea  la
evacuarea  populatiei,  institutiilor  publice  si  a  operatorilor  economici  afectati  –  se
realizeaza de catre echipele specializate de salvare si prim ajutor, evacuare si de catre
personalul fortelor de intreventie, in scopul evitarii producerii panicii sau combaterii
acesteia in cazul in care aceasta s- a produs.
c)aplicarea  masurilor  privind  ordinea  si  siguranta  publica  pe  timpul  producerii
situatiei de urgenta – se asigura de catre Postul de Politie Mihail Kogalniceanu.
d) dirijarea si indrumarea corculatiei pe directiile si in zonele stabilite ca accesibile –
se realizeaza de Postul de Politie, prin personalul propriu sau prin personalul detasat
de la alte unitati.
e) diminuarea si/sau eliminarea avariior la retelele de cladiri cu functiuni esentiale, a
caror  integritate  pe  durata  cutremurelor  este  vitala  pentru  protectia  populatiei
( primaria, dispensarele umane, scoala, politia etc)
f)  limitarea  proportiilor  situatiei  de  urgenta  si  inlaturarea  efectelor  acesteia  cu
mijloacele din dotare – se realizeaza de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
prin intermediul echipelor si grupelor specializate de care dispune.

Sectiunea a 5-a
Instruirea

Instruirea fortelor destinate intreventiei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii
de  Urgenta  se  realizeaza  pe  baza  programului  anual  de  pregatire  in  domeniul
situatiilor de urgenta elaborat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
Ialomita , si a planului propriu de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta ,  in care
sunt  incluse  temele  obligatorii  de  pregatire  teoretica   precum  si  exercitiile  si
aplicatiile pentru pregatirea practica .

Sectiunea a 6-a
Realizarea circuitului informational –decizional si de cooperare

Sistemul  informational-decizional  cuprinde  ansamblul  subsistemelor  destinate
observarii,  detectarii,  masurarii,  inregistrarii,  stocarii si prelucrarii  datelor specifice
alarmarii, notificarii, culegerii si transmiterii informatiior si deciziilor de catre factorii
implicati in actiunile de prevenire si gestionare a unei situatii de urgenta.
Pentru  realizarea  unui  flux  informational-decizional  corespunzator,  la  nivelul
Comitetului  Local  pentru Situatii  de Urgenta exista urmatoarele cai  si mijloace de
legatura:



- legaturile intre toate structurile implicate in gestionarea unei situatii de urgenta se
realizeaza prin retele telefonice permanente ( fixe si mobile ),  telefoane operative;
sistemul unic de instiintare despre situatiile de urgenta 112.
-  exista  posibilitatea primirii  si  transmiterii  de mesaje prin e-mail,  C.L.S.U.  fiind
dotat cu calculatoare conectate la reteaua Internet.

Odata cu primirea unei instiintari/notificari despre posibilitatea aparitiei unei situatii
de  urgenta,  se  instituie  la  sediul  C.L.S.U.  serviciul  de  premanenta   cu  personal
specializat  si  instruit  in  primirea/transmiterea  mesajelor  astfel  incat  circuitul
informational-decizional si de cooperare sa se realizeze in conditii optime.

CAPITOLUL V
Resurse umane , materiale si financiare

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii de analiza
si de acoperire a riscurilor se realizeaza de catre Consiliul Local Mihail Kogalniceanu
prin alocarea fondurilor necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul
in  curs.  La  nivelul  CLSU  Mihail  Kogalniceanu  se  intocmeste  Planul  anual  de
asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de
urgenta.
In  functie  de  tipurile  de  riscuri  identificate  la  nivelul  comunei,  s-a  constituit  un
serviciu voluntar  pentru situatii  de urgenta de categoria  I  care are in componenta
urmatoarele echipe si grupe specializate:

- compartiment de prevenire – 5 persoane;
- grupa de interventie ( pompieri) –5 persoane;
- echipa cercetare –cautare – 3 persoane;
- echipa transmisiuni-alarmare – 3 persoane;
- echipa sanitar-veterinara – 3 persoane;
- echipa logistica – 3 persoane;
- echipa evacuare –3 persoane;
- grupa deblocare-salvare – 5 persoane;
- grupa decontaminare – 3 persoane.

Serviciul  Voluntar pentru Situatii de Urgenta este format din locuitori ai comunei
care  si-au exprimat optiunea de  a  participa  ca  voluntari,  in  cazul  producerii  unor
situatii de urgenta, prin semnarea unui contract de voluntariat.
Pe langa aceste forte precizate mai sus, mai pot actiona in situatii de urgenta, dupa
caz si in conditiile legii,  unitatile politiei si jandarmeriei, unitatile specializate ale
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, unitatile pentru asistenta medicala
de urgenta ale Ministerului Sanatatii,organizatriile neguvernamentale specializate in
actiuni de salvare , unitatile di formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinara,



In ceea ce priveste asigurarea cu resurse materiale si financiare, in bugetul propriu al
Consiliului  Local  se  prevad  anual  fondurile  necesare  pentru  buna  desfasurare  a
activitatilor Serviciului Voluntar.

CAPITOLUL VI
Logistica actiunilor

Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane , materiale, financiare sau
de alta natura utilizate in situatii de urgenta se realizeaza de Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta pe baza planurilor intocmite pe timp de normalitate.

Principalele elemente ale logisticii sunt:
-  aprovizionarea  cu  produse  alimentare,  farmaceutice  si  industriale  de  stricta
necesitate se realizeaza cu ajutorul SC BEBBYR COM SRL ;SC CARAIMAN SRL ,
SC PARAMAR SRL ( produse alimentare) si SC LAVANDA MERY FARM  SRL
( produse farmaceutice);
        - asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor – se asigura de
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.
        - asigurarea tehnicii de interventie si a echipamentelor de protectie, pe categorii
de risc in parte se realizeaza de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.
       - asigurarea medicala si sanitar-veterinara – se realizeaza de catre CMI Dr.
Mitrescu Madalina Anca; CMI Dr. Visan Eugenia ; Cabinet medic veterinar Lupascu
Ion.
      - cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adapostirea animalelor – se asigura
de catre personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, existand planuri
intocmite in acest sens.
   - asigurarea financiara –se asigura, dupa caz, din bugetul local si din bugetul de
stat , precum si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate.
  
        Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica, de prevenire si gestionare a
situatiei de urgenta se asigura de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.

Intocmit,

Sef SVSU

Craita Eduard-Cristian 



Anexa nr. 1

Lista autoritatilor si factorilor care au responsabilitati in analiza si acoperirea
riscurilor in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

Nr.
Crt.

Denumire autoritate Coordonate 
autoritate

Persoana(e) de 
contact

Atributii 
in 
P.A.A.R. 
conform 
fisei nr.

1. Primaria Mihail 
Kogalniceanu

Str.Scolii, 
Mihail 
Kogalniceanu
tel/fax 
0243/272058 ; 
0243/272074

Dinu Alexandru
Primar
Tel/fax: 0243/272058
             0243/272074
Privat: str.Morii, 
Mihail Kogalniceanu 
Tel:0723384107

1

Voinea Vasilica
Viceprimar 
Tel/fax: 0243/272058
              0243/272074
Privat: str. Crinului, 
Mihail Kogalniceanu 
Tel:0723932204 

2

Craita Eduard-
Cristian
Sef S.V.S.U.
Privat: str. 
Stadionului , Mihail 
Kogalniceanu
Tel: 0731372155

3

2. Postul de politie Mihail 
Kogalniceanu

Str. 
Stadionului, 
Mihail 
Kogalniceanu
Tel /fax: 
0243/272036

Sisu Vasile 
Sef de post
Privat: str. 
Stadionului,  Mihail 
Kogalniceanu

4

3. Scoala Profesionala  
Mihail Kogalniceanu 

Str. Scolii, 
Mihail 

Hangu Valentina 
Liliana 

5



Mihail 
Kogalniceanu, 
judetul Ialomita
Tel: 
0243/272015

0724161372
Str. Stadionului , 
Mihail Kogalniceanu

5. Cabinet medical individual 
Dr. Mitrecu Madalina- 
Anca

Str. 
Stadionului, 
Mihail 
Kogalniceanu

Mitrescu Madalina 
Anca
Medic uman
0729303421
Str. Stadionului , 
Mihail Kogalniceanu

7

6. Cabinet medic veterinar 
Lupascu Ion

Sat Luciu , 
comuna Gura 
Ialomitei 
Tel:

Lupascu Ion
Medic veterinar
Tel : 

8

7. S.C. Sopema SRL Str. Garii  , 
Mihail 
Kogalniceanu
Tel/fax:
0243/273449

Arnaud Perrein 
Director general
Privat: 
Str. Garii,  Mihail 
Kogalniceanu
Tel: 0724566871

9



Anexa  2
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
 

AUTORITATEA : Primaria Mihail
Kogalniceanu 

Fisa nr.1
Dinu Alexandru

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc.
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Dispune masuri pentru realizarea 
monitorizarii parametrilor meteo , de 
mediu , hidrografici etc, in urma primirii 
atentionarilor/avertizarilor 
hidrometeolrogice si pentru transmiterea 
datelor la nivelul CLSU si a altor autoritati 
cu competente in domeniul 
managementului situatiilor de urgenta .

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Analizeaza nereguilile constatate in urma 
controalelor de prevenire executate prin 
intermediul SVSU si ia masuri pentru 
remedierea lor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

Prin intermediul SVSU , informeaza 
populatia privind riscurile generatoare de 
situatii de urgenta si masurile si regulile de 
comportament in cazul manifestarii acestor
riscuri

d)-exercitii si aplicatii Aproba Planul de pregatire in domeniul 
situatiilor de urgenta la nivelul comunei in 
care sunt cuprinse exercitiile si aplicatiile si
participa la desfasurarea lor

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Asigura resursele materiale , umane si 
financiare pentru realizarea monitorizarii 
riscurilor identificate la nivelul comunei si 
dispune masuri pentru centralizarea si 
transmiterea datelor la autoritatile 
competente 

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Asigura resursele materiale si financiare 
pentru desfasurarea controlului preventiv 
periodic



III INTERVENTIE
a)-alarmare Conduce activitatea de alarmare , stabileste

momentul declansarii alarmei si dispune 
masuri pentru realizarea activitatii de 
alarmare a populatiei ai a agentilor 
economici

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Organizeaza actiunile de cautare /salvare 
de persoane , bunuri materiale si animale 
de pe teritoriul comunei Mihail 
Kogalniceanu

c)-asistenta medicala Colaboreaza cu cadrele medicale din 
comuna pentru asigurarea asistentei 
medicale de urgenta pentru pesoanele 
afectate in urma producerii unei situatii de 
urgenta

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

Organizeaza actiunile de indepartare a 
manifestarii pericolului produs

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Organizeaza actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol

    NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

 
AUTORITATEA Primaria Mihail

Kogalniceanu 
Fisa nr.2

Voinea Vasilica 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Sprijina activitatea de monitorizare a 
parametrilor specifici diferitelor tipuri de 
situatiide urgenta si de transmitere a 
acestor date la nivelul CLSU 

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii 



c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii
III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Conduce actiunile de cautare/salvare de 

persoane , bunuri materiale si de animale 
in cazul producerii unor situatii de urgenta

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

Conduce actiunile de indepartare a 
manifestarii pericolului produs cu 
mijloacele tehnnice  din dotare si solicita 
sprijin din partea  agentilor economici sau 
din partea altor autoritati atunci cand 
situatia operativa impune acest lucru 

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Conduce actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol cu mijloacele 
tehnice din dotare si solicita sprijin din 
partea  agentilor economici sau din partea 
altor autoritati atunci cand situatia 
operativa impune acest lucru

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Primaria Mihail
Kogalniceanu 

Fisa nr.3
Craita Eduard-Cristian  

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Asigura , prin intermediul echipelor 
specializate de la nivelul SVSU, 
monitorizarea parametrilor specifici 
diverselor tipuri de situatii de urgenta , 
colectarea si transmiterea datelor 
referitoare la evolutia acestor parametrii la
nivelul CLSU , pentru analiza si pentru 
dispunerea de masuri

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea compartimentului de 
prevenire , prin intermediul caruia se 
realizeaza controale preventive la 



teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

si masurile care trebuie respectate in 
functie de fiecare risc in parte si asigura 
afisarea si/sau distribuirea materialelor 
informative catre populatie si agenti 
economici , prin intermediul 
compartimentului de prevenire din cadrul 
SVSU

d)-exercitii si aplicatii Intocmeste graficul cu exercitiile si 
aplicatiile la care participa membrii SVSU
pe parcursul anului in curs.
 Organizeaza si conduce exercitiile si 
aplicatiile pentru pregatirea de specialiate 
a membrilor SVSU , conform Planului de 
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente

Membrii echipei de cercetare-cautare, cu 
mijoacele tehnice din dotarea SVSU

b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Membrii compartimentului de prevenire 

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol

Membrii compartimentului de prevenire

d)-exercitii si aplicatii Asigura resursele necesare pentru 
executarea exericitilor si aplicatiilor , 
conform scenariilor stabilite 

III INTERVENTIE
a)-alarmare Asigura alarmarea membrilor SVSU , in 

cazul producerii unei situatii de urgenta si,
prin intermediul echipei de transmisiuni-
alaramare, asigura alarmarea populatiei , a
institutiior si a agentilor economici , la 
comanda presedintelui CLSU. Timp 
pentru intrare in actiune : max 10 min.

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Coordoneaza activitatea echipelor 
specializate de la nivelul SVSU in  
actiunile de cautare/salvare de persoane , 



pericolului produs cu mijloacele tehnnice  
din dotare 

e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Coordoneaza activitatea echipelor 
specializate in  actiunile de limitare a 
consecintelor unui pericol cu mijloacele 
tehnice din dotare 

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Postul de Politie Mihail
Kogalniceanu

Fisa nr.4
Sisu Vasile  

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Realizeaza controlul preventiv privind 
respectarea normelor de PSI si de 
protectie civila   la nivelul unitatii pe care 
o conduce si dispune masuri pentru 
remedierea deficientelor constatate

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa la exercitiile si aplicatiile 

organizate de CLSU si SVSU 
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 



zonele greu accesibile sau limitrofe 
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui 
pericol

Asigura masurile de paza, de dirijare a 
circulatiei , de securizare a zonei afectate 
si de restabilire a ordinii si linistii publice

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

AUTORITATEA Scoala Profesionala
Mihail Kogalniceanu

Fisa nr.5
Hangu Valentina Liliana    

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta , stabileste responsabilul 
P.S.I. din unitate , executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 
stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

Asigura pregatirea elevilor si a cadrelor 
didactice in domeniul situatiilor de 
urgenta , prin intermediul responsabilului 
P.S.I. , si aproba Planul anual de pregatire 
in domeniul situatiior de urgenta , la 
nivelul institutiei de invatamant 

d)-exercitii si aplicatii 
II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 



d)-exercitii si aplicatii Organizeaza si conduce exercitiile de 
evacuare a cadrelor didactice si a elevilor 
in ipoteza producerii unor situatii de 
urgenta in cadrul institutiei de invatamant.

III INTERVENTIE
a)-alarmare Asigura conditiile tehnice pentru 

asigurarea alarmarii elevilor si a cadrelor 
didactice in situatii de urgenta 

b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare Sprijina echipele de interventie , cu 
personalul din subordine , in actiunile de 
cautare /salvare de persoane si bunuri , in 
cazul produceri unor situatii de urgenta in 
cadrul institurtiei de invatamant

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

La nivelul cladirilor care apartin institutiei
de invatamant intreprinde si conduce 
actiunile de indepartare a pericolului 
produs , pana la sosirea echipelor de 
intereventie ale SVSU si/sau ale 
pompierilor profesionisti

e)-actiuni de limitare a consecintelor unui 
pericol

La nivelul cladirilor care apartin institutiei
de invatamant intreprinde si conduce 
actiunile de limitare a consecintelor unui 
pericol 

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA C..M.I. Dr. Visan
Eugenia  

Fisa nr.6
Visan Eugenia    

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 
care o reprezinta  executa controale 
privind respectarea normelor de PSI si 
protectie civila , la nivelul unitatii si 



cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Conduce echipa sanitar veterinara din 

cadrul SVSU si acorda asistenta medicala 
de urgenta persoanelor afectate de 
manifestarea unei situatii de urgenta 

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitare a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor
 

AUTORITATEA C.M.I. Dr. Mitrescu
Madalina Anca 

Fisa nr.7
Mitrescu Madalina Anca    

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta

Conduce activitatea de prevenire a 
situatiilor de urgenta in cadrul unitatii pe 



teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Acorda asistenta medicala de urgenta 

persoanelor afectate de manifestarea unei 
situatii de urgenta

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitare a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA Medic Veterinar
Lupascu  Ion 

Fisa nr.8
Lupascu Ion     

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe Conduce activitatea de prevenire a 



pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare
c)-asistenta medicala Acorda asistenta medicala de specialitate 

si consultanta  in cazul producerii unor 
situatii de urgenta 

d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs
e)-actiuni de limitare a consecintelor unui 
pericol

  NOTĂ: - Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

AUTORITATEA  SC SOPEMA SRL  Fisa nr.9
ARNAUD PERREIN     

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. 



stabileste masuri pentru remedeierea 
deficientelor

c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ-
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

II RESURSE NECESARE
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc 
si transmiterea datelor la autoritatile 
competente
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe 
domenii de competenta
c)-informare preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat in cazul manifestatii unui pericol
d)-exercitii si aplicatii Participa , cu personalul din subordine si 

cu resursele disponibile , la exercitiile si 
aplicatiile organizate de CLSU si SVSU

III INTERVENTIE
a)-alarmare
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare La solicitarea presedintelui CLSU , 

actioneaza impreuna cu foretele de 
interventie , cu mijloacele tehnice 
disponibile si cu personalul propriu, la 
actiunile de cautare/salvare de persoane , 
bunuri materiale si animale 

c)-asistenta medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

La solicitarea presedintelui CLSU , 
actioneaza impreuna cu fortele de 
interventie , cu mijloacele tehnice 
disponibile si cu personalul propriu,  la 
actiunile de indepartare a manifestarii 
pericolului produs

e)-actiuni de limitare a consecintelor unui La solicitarea presedintelui CLSU , 



Anexa nr.3

Situatia unitatii administrativ teritoriale

Nr.
Crt.

Sate apartinatoare Nr.
locuitori

Numar  de
gospodarii 

1. Mihail Kogalniceanu 3182 1033

2. Hagieni 38 16

Total comuna 3220 1049



Anexa nr.4 

Situatia amenajarilor hidrotehnice de pe teritoriul 
comunei Mihail Kogalniceanu

Nr.
Crt.

Denumire Carcacteristici
tehnice

Puncte  si  zone
critice

1. Dig pamant L= 9 km
B=15 m
h=5 m 
Ic = 3,5 m

2 subtraversari



Anexa nr.5 

EVIDENŢA
INSTITUŢILOR ŞI A OPERATORILOR ECONOMICI CARE  ÎŞI DESFĂŞOARĂ

ACTIVITATEA PE TERITORIUL LOCALITĂŢII MIHAIL KOGALNICEANU

Denumire Adresa Profil 1 activitate Aria 2

construită
(şi/sau

desfăşurată)

Număr 3

maxim de
utilizatori

CAMIN CULTURAL SI
BIBLIOTECA 

Str. Stadionului nr.
40

Cultura Sc =500 mp
Sd=700 mp

190

SALON DE FESTIVITATI Str. Visinilor nr.
21A

Sc= 320 mp 180

GOSPODARIA DE APA Str. Stadionului, nr.
45 

Alimentare cu
apa 

Sc=16 mp 2

SCOALA PROFESIONALA
MIHAIL KOGALNICEANU

Str. Scolii, nr. 22 Invatamant Sc=1425
mp

250

GRADINITA MIHAIL
KOGALNICEANU 

Str. Crinului , nr. 30 Invatamant Sd=501 mp 95

SALA DE SPORT MIHAIL
KOGALNICEANU

Str. Scolii , nr. 22 Sport Sc=385 mp 50

BISERICA INALTAREA
DOMNULUI MIHAIL

KOGALNICEANU 

Str. Scolii , nr. Culte Sc=234 mp 85

MANASTIREA  SF.
NICOLAE HAGIENI 

Hagieni , str.
Manastirii

Culte Sc=200 mp 70

Cabinet Medical Dr. VISAN
EUGENIA 

Str. Stadionului ,nr.
23

Sanatate Sc=164,37 10

Cabinet Medical Dr.
MITRESCU MADALINA

ANCA 

Str. Stadionului , nr.
25

Sanatate Sc=33 mp 10

Cabinet stomatologic Dr.
UDUDUI MIHAELA

ROXANA

Sanatate Sc=20 mp 7

I.I. GRIGORE TICA  Str. Stadionului , nr.
44

Bar Sc=120 mp 30

SC CARAIMAN COM SRL Str. Stadionului, Magazin mixt Sc=236,26 20



I.I. NEDELCU ALINA
MIHAELA 

Str. Stadionului , nr.
50

Coafor Sc=13,45
mp

5

I.I. MIHALACHE FLORIN Str. Stadionului ,
nr.42 

Fabricare
tamplarie
termopan 

Sc=45 mp 2

SC BYAOVREIU SRL Str. Petuniei , nr. 34 Magazin mixt Sc= 53 mp 6
SC PARAMAR COM SRL Str. Salciei , nr. 39A Bar Sc=24 mp 20
SC PARAMAR COM SRL Str. Salciei, nr. 39A Magazin mixt Sc=44 mp 8
SC PARAMAR COM SRL Str. Ulmului , nr. 26 Magazin mixt Sc=80 mp 18
SC NINAGRICOM SRL DJ 212 , sediul

fostului CAP
Agricultura Sd= 549 mp 20

SC WB RESOURCES SRL Zona AGROMEC Fabricare peleti
paie

Sc=217 mp 15

SC NAIF LIVESTOCK SRL
si SC BINTANY

TRANSPORT SRL 

DJ 212, sediul
fostului CAP

Crestere ovine Sc=12.277
mp 

20

SC RALEX STORE SRL Str, Capsunului,
nr.23A  

Magazin mixt Sc= 39,50
mp 

10

SC OMAR’K IMPEX SRL Str. Stadionului , nr.
41

Magazin mixt Sc=33,6 mp 10

SC SOPEMA SRL Str. Garii , nr. 2 Agricultura Sc=3.180
mp 

80

I.I. COMANESCU ARON Hagieni Ferma
agrozootehnica 

Sc= 10 mp 4

I.I. DUMITRESCU
CRISTIAN 

Hagieni Agricultura  Sc=482 mp 6

SC DWG-GEORGIANA
SRL 

Str. Unirii , nr. 1 Magazin mixt Sc=55 mp 10

SC MAN 2003 SRL Str. Morii Magazin mixt Sc=16 mp 6
SC CONSUMCOOP SRL Str. Stadionului,

nr.43  
Magazin mixt Sc=83,5 mp 10

SC BEBBYR COM SRL Str. Stadionului ,
nr.29 

Magazin mixt Sc=220 mp 22

SC BEBBYR COM SRL Str. Unirii , nr. 17 Magazin mixt Sc=70 mp 10
SC BEBBYR COM SRL Str. Garii , nr. 1A Moara cereale Sc=90 mp 7

SC DETELINA SRL Str. Stadionului , nr.
43

Bar Sc=60 mp 20

SC M&M PARTENER SRL Str. Stadionului ,
nr.29A

Caffe -bar Sc=80 mp 72



I.I. CIOARA MARIAN Str. Crinului Agricultura Sc= 14 mp 3
FARMACIE UMANA

LAVANDA MERY FARM
SRL 

Str. Stadionului ,
nr.25 

Sanatate Sc=54 mp 15



Anexa nr.6
Riscuri generatoare de situatii de urgenta la nivelul comunei M. Kogalniceanu

Tipuri de risc Da Nu Detalii
A. RISCURI NATURALE

- fenomene meteo periculoase X Ploi  abundente,  vant  puternic  cu
aspect  de  vijelie,  ceata,  seceta,
inzapeziri.

- alunecări de teren X
- incendii de pădure X Exista  riscul  de  incendii  la

padurea  Chirana  in  suprafata  de
118 ha care se afla la distanta de 2
km de comuna.

- avalanşe X
-  fenomene  distructive  de  origine
geologica

X Cutremur de pamant.

B. RISCURI TEHNOLOGICE
- accidente, avarii, incendii si explozii X Exista  riscul  de  incendii  si

explozii la Statia electrica – Gura
Ialomitei  si  la  SC  WB
RESOURCES SRL 

- poluare ape X
-  prăbuşiri  de  construcţii,  instalaţii  sau
amenajări

X

- avarii la utilităţile publice X Exista riscul de avarii accidentale
la  retelele  electrice,  telefonice  si
la reteaua de alimentare cu apa.

- muniţie neexplodata X In anii trecuti au fost descoperite
elemente de munitie neexplodata
pe  teritoriul  comunei  Mihail
Kogalniceanu  fapt  pentru  care
riscul  gasirii  de  munitie
neexplodata a fost considerat risc
principal.

C. RISCURI BIOLOGICE
- îmbolnăviri in masa X
- epidemii X
- epizootii  / zoonoze X Exista  riscul  de  epizootii  si

zoonoze in satul Hagieni datorita



        România
   Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2017 

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

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, actualizată.
Examinând :

- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b),  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 organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2017 al aparatului de
specialitate al primarului, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările şi completările stabilite 
în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, în termenul reglementat de legislaţia în vigoare, respectiv minim 30 de zile.

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Mihail Kogălniceanu;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Ialomiţa.

    Preşedinte de şedinţă                                                                    Contrasemnează 
        Voinea Vasilică                                                                               Secretar
                                                                                                          Ionescu Tudoriţa



             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat 

cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile cap. III art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată;
- avizul nr. 365/2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa. 
 Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), 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, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu 
personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa – Şcoala 
Profesională Mihail Kogălniceanu pentru anul şcolar 2017/2018, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul Primăriei 
Mihail Kogălniceanu şi pe site-ul  www.primariamihailkogalniceanu.ro.
           Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Mihail 
Kogălniceanu - primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – judeţul
Ialomiţa şi Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa.

        Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează                     
Voinea Vasilică                                            Secretar

              Ionescu Tudoriţa



Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

Anexa la H.C.L. nr. 14/30.03.2017

 Reţeaua Şcolară din comuna Mihail Kogălniceanu
Unitatea de Învăţământ de Stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu

Şcoala Profesională Mihail Kogălniceanu
Anul şcolar 2017/2018

Învăţământ primar 108 elevi din care:
-     1 clasă pregătitoare cu 25 elevi 
 -    1 cl. a I-a cu 21 elevi
-     1 cl. a II-a cu 23 elevi
-     1 cl. a III-a cu 18 elevi
-     1 cl. a IV-a cu 21 elevi
Învăţământ gimnazial 104 elevi din care:
-    1 cl. a V-a cu 21 elevi
-    2 cl. a VI-a cu 33 elevi
-    1 cl. a VII-a cu 17 elevi
-    2 cl. a VIII-a cu 33 elevi
Învăţământ profesional 28 elevi din care:
- 1 cl. a IX-a cu 28 elevi
Grădiniţa cu program normal cu un nr. de 60 preşcolari din care:
- 1 grupă mică cu 20 preşcolari
- 1 grupă mijlocie cu 20 preşcolari
- 1 grupă mare cu 20 preşcolari

        Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează                         
Voinea Vasilică                 Secretar

           Ionescu Tudoriţa



            România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

HOTĂRÂRE
privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul 
care deserveşte parcul auto al Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 1 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată. 
 Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), 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 stabileste consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul care 
deserveşte parcul auto al Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu – Dacia LOGAN la 
300 litri/lună.

Art. 2. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

        Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează                          
Voinea Vasilică                                     Secretar

       Ionescu Tudoriţa



Astăzi 30.03.2017
           România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

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

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
- prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând : 

- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 1948/22.02.2017, 
nr. 2045/27.02.2017, nr. ILGSTZ – 2557/20.03.2017;

- Hotărârea Consiliului judeţean Ialomiţa nr. 33/10.03.2017;
- 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, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2017 la venituri în sumă de 5.136.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 6.786.000 lei, cu un deficit de 1.650.000 lei ce se va acoperi din 
excedentul anului precedent în sumă de 1.991.022 lei repartizat astfel: suma de 1.650.000
lei pentru finanţare secţiunea de dezvoltare şi suma de 341.000 lei pentru acoperire gol de
casă; bugetul de venituri proprii la venituri în sumă de 167.000 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 194.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare parţială 
sau integrală din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 
       Voinea Vasilică                       Secretar
                                                                                                  Ionescu Tudoriţa



Astăzi 30.03.2017
           România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

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.

         Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
             Voinea Vasilică                                   Secretar

     Ionescu Tudoriţa



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 
servicii publice” - servicii

71521
Servicii de

supraveghere a
santierului

4.000 Buget local 06 07

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

252.100,84 Buget local 09 10

9 Studiu de fezabilitate si 
documentatii avize/acorduri 
pentru proiectul „Extindere 
retea de canalizare in comuna 
Mihail Kogalniceanu , judetul 
Ialomita” - servicii

79314000-8
Studiu de

fezabilitate 

88.017 lei Buget local 03 03

 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 
termopan

45421100-5 1.000 Buget local 01 12

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

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 

302 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 
xerox

30125110-5 3000 Buget local 01 12

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 71900000-7 5000
Buget local 01 12



apei potabile
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 

9053 50.000 Buget local 01 12

Elaborat , 
                             Persoana desemnata 
                         Craita Eduard-Cristian 

          Preşedinte de şedinţă                                                                           Contrasemnează
             Voinea Vasilică                                                                                                          Secretar

                                                     Ionescu Tudoriţa




