
           România 
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 2017 

 
 
 

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30 septembrie 
2017, la venituri în sumă de 4.447.478 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.574.272 lei cu 
un excedent în sumă de 873.206 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aprobă contul de execuţie al activităţilor finanţate din venituri proprii 
la data de 30 septembrie 2017, la venituri în sumă de 130.250 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 107.981 lei, cu un excedent în sumă de 22.269 lei, conform anexelor care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
    Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
        Crăciun Stelică                                 Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Şcolii Profesionale  
Mihail Kogălniceanu a unui microbuz pentru transport şcolar 

 
 
 

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

- prevederile art. 2144 - 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, actualizată; 

- prevederile art. 85 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată; 
- adresa Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu nr. 2807/18.10.2017.   

Examinând: 
- expunerea de motive a primarului; 
- raportul secretarului; 
- avizul comisiei de specialitate. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Şcolii Profesionale Mihail 

Kogălniceanu a microbuzului şcolar marca FIAT, an de fabricaţie 2007, serie motor 
0582292, număr de înmatriculare IL - 07 – CLK, număr de identificare 
ZFA25000001244070, conform cărţii de identitate anexată în copie, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în scopul asigurării transportului şcolar.  

Art. 2. Durata dării în folosinţă gratuită către Şcoala Profesională Mihail 
Kogălniceanu a bunului menţionat la art. 1 este de 5 ani, cu drept de prelungire cu 
acordul părţilor. 

Art. 3. Predarea - primirea microbuzului se va face pe bază de proces- verbal 
predare – primire încheiat între Comuna Mihail Kogălniceanu şi Şcoala Profesională 
Mihail Kogălniceanu. 

Art. 4. Microbuzul menţionat la art. 1 nu poate fi înstrăinat sau subînchiriat. 
Art. 5. Şcoala Profesională Mihail Kogălniceanu va suporta cheltuielile 

necesare folosinţei bunului, privind mijloacele tehnice, inclusiv cheltuielile de 
reparaţii.  

Art. 6. Se împuterniceşte primarul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa pentru încheierea contractului de comodat, prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre   

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Şcolii Profesionale Mihail Kogălniceanu, 
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
 
      
 
 
   Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 



       Crăciun Stelică                                        Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
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CONTRACT DE COMODAT 
  
  
  

I.PARTILE  CONTRACTANTE : 



  
1.U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU –  JUDEŢUL IALOMIŢA, cu 

sediul in Mihail Kogălniceanu, str. Şcolii, nr. 21, judetul Ialomiţa, persoana juridica in 
baza Legii nr. 215/2001, cod fiscal : 4428078 , reprezentată legal prin PRIMAR , dl. 
Dinu Alexandru, in calitate de COMODANT; 
  

2.SCOALA PROFESIONALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU, cu sediul in 
Mihail Kogălniceanu, str. Şcolii nr. , judetul Ialomiţa, reprezentată prin DIRECTOR  
d-na  Hangu Valentina Liliana, in calitate de COMODATAR, 
                In temeiul art. 2144-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu  modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Consiliului local 
al comunei Mihail Kogălniceanu nr.  57/30.10.2017, au convenit incheierea acestui 
contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze: 
  
                II.OBIECTUL CONTRACTULUI 
  
                Art.1.- Obiectul contractului il constituie darea de 
catre comodant/proprietar,  in folosinta gratuita, comodatarului, a microbuzului scolar  
M2, marca FIAT, an de fabricaţie 2007, serie motor 0582292, număr de înmatriculare 
IL - 07 – CLK, număr de identificare ZFA25000001244070. 
                Art.2.- Microbuzul poate fi folosit numai in scopul asigurarii transportului 
scolar. 
                Art.3.- Microbuzul se preda comodatarului prin procesul-verbal de predare-
primire, care se semneaza de amblele parti. 
  
                III.DURATA CONTRACTULUI 
  
                Art.4. (1) Contractul se incheie pe o durata initiala de 5 ani, incepand de la 
data predarii-primirii microbuzului. 
                           (2) La expirarea termenului contractual, contractul poate fi prelungit 
prin act aditional, cu acordul partilor pe o perioada de maxim 10 ani. 
  

 
 
IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR CONTRACTANTE 

  
                Art.5.-COMODANTUL are urmatoarele obligatii si drepturi: 
  
                a) sa predea comodatarului spre folosinta microbuzul, precum si toate 
accesoriile acestuia, in buna stare de functionare; 
                b) sa nu il impiedice pe comodatar sa foloseasca microbuzul potrivit 
scopului prevazut la art. 2 din prezentul contract; 
                c) sa nu pretinda comodatarului remuneratie deoarece prezentul contract 
este cu titlul gratuit; 
                d) sa verifice respectarea folosintei microbuzului; 
                e)  se verifice modul de intretinere a microbuzului. 
  
                Art.6.- COMODATARUL are urmatoarele obligatii si drepturi: 
  



                a) sa foloseasca microbuzul numai potrivit scopului stabilit în contractul de 
predare-primire a microbuzului în sensul transportului elevilor la/de la şcoală si sa-l 
pastreze in bune conditii; 
               b) sa nu instraineze sau sa subinchirieze microbuzul, obiect al prezentului 
contract; 
                b) sa nu transmita folosinta microbuzului, obiect al prezentului contract 
unor terti; 
                c) sa suporte toate  cheltuielile necesare folosintei microbuzului, 
privind intretinerea, reviziile tehnice, reparatiile, consumul de carburanti, asigurare, 
rovigneta, sanctiunile civile si/sau penale in legatura cu folosinta microbuzului, cat si 
toate celelalte cheltuieli legate de folosinta, intretinerea, functioarea microbuzului; 
                d) sa restituie comodantului microbuzul  in natura lui specifica, in stare de 
functionare, la expirarea termenului contractului; 
                e) sa asigure la existenta la bordul vehiculului in timpul utilizarii lui a 
tuturor documentelor  legale necesare desfasurarii activitatii de transport; 
                f) sa nu aduca modificari vehiculului fara acordul proprietarului; 
                g) sa suporte toate amenzile pentru  contraventii sau infractiuni la regimul 
circulatiei pe drumurile publice pe perioada termenului prezentului contract; 
                h) sa suporte riscul pierii bunului; 
. 
  

V. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE 
  
                Art.7.- Partile raspund pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale si oricare parte poate cere rezilierea 
prezentului contract si plata de daune interese. 
                Art.8.- (1) Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere. 
                             (2) Partea contractanta care invoca forta majora sau cazul fortuit, 
este exonerata de raspundere numai daca o face opozabila printr-o notificare 
prealabila transmisa celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile, insotita de o 
confirmare din partea autoritatilor competente care sa certifice realitatea si exactitatea 
cauzei. 
  

VI. INCETAREA CONTRACTULUI 
  
                Art.9.- Prezentul contract inceteaza în urmatoarele cazuri: 
                            a) la implinirea duratei stabilite; 
                            b) in cazul pierii bunului; 
                            c) prin acordul scris al ambelor parti. 
                Art.10.-Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara 
somatia, punerea in intarziere sau interventia instantei de judecata, in cazul  
neexecutarii obligatiilor asumate de parti. 
  
                VII. ALTE CLAUZE 
  
                Art.11.- Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract 
vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord vor fi solutionate 
de instantele de judecata competente. 
                Art.12.- Clauzele  convenite prin prezentul contract pot fi modificate prin 
acte aditionale, numai cu acordul partilor. 



                Prezentul contract s-a in tocmit azi _______________  in doua exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
  
  
                                                         
  
  
  
              COMODANT,                                                                COMODATAR, 
  
                
U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU                              SCOALA 
PROFESIONALĂ 
- JUDEŢUL IALOMIŢA             MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 
                                                                                                 JUDEŢUL IALOMIŢA 
  
                 PRIMAR                                                                        DIRECTOR  
 
       DINU ALEXANDRU                                          HANGU VALENTINA 
LILIANA 
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       Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea de drept a mandatului de  
consilier local al dlui Banu Octavian - Luci 

 
 

 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 
- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),  art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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



 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. unic. Consiliul local Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa ia act de 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Banu Octavian - Luci  ca 
urmare a demisiei şi declară vacant locul consilierului în cauză. 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
        Crăciun Stelică                                                         Secretar 
           Ionescu Tudoriţa 
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