
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017 în forma şi conţinutul prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 
disciplină a analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de 
motive a primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus 
dezbaterii spre adoptare în şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 31.07.2017.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 
2017.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care 
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în 
forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind 
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice „prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de 
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de
până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau 
primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la 
art. 16 alin. (2)”.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei 
consilierilor locali în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice „prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de 
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de
până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau 
primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la 
art. 16 alin. (2)”.

Proiectul de hotărâre prevede stabilirea indemnizaţiei acordată consilierilor locali 
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la 5% din 
indemnizaţia lunară a primarului. 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ

    
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

      
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 

disciplina a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul 
de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta de
îndată a Consiliului Local din data de 31.07.2017.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 40 din 
Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea indemnizaţiei acordată consilierilor locali 
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul unei luni la 5% din 
indemnizaţia lunară a primarului. 
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   
                
               



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                     SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind 
stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

EXPUNERE  DE  MOTIVE

NR:_____/_____________

cu privire la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, virările de 
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program 
la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzatoare ale 
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Având în vedere aceste considerente, contractul de finanţare cu OCPI 3358/2017, 
precum şi oportunităţile apărute pe parcursul exerciţiului bugetar, propun spre analiză şi 
aprobare Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017 în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, JURIDICĂ, DE

VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică, de validare şi de 

disciplină a analizat raportul compartimentului contabilitate, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa de îndată a Consiliului Local convocat în data de 31.07.2017.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri prezenţi) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre
şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe  
             
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectului de hotărâre privind
 rectificarea bugetului local pe anul 2017

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi 
conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al primăriilor şi consiliilor 
locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la 
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Este de mentionat că în anexa la proiectul de hotărâre a fost preluat, potrivit art. 
11 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării 
activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, 
precum şi ierarhia funcţiilor, asa cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV, la actul normativ, mentionat mai sus. 

Ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 
lit. b)-f) din legea salarizării unitare a personalului platit din fonduri publice, dar şi 
tinandu-se cont de criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ mentionat, 
precum: cunoştinţe şi experienţă; complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
judecata şi impactul deciziilor; responsabilitate, coordonare şi supervizare; dialog social 
şi comunicare; condiţii de muncă; incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

În acelasi timp s-au avut in vedere la stabilirea ierarhiei funcţiilor si prevederile 
art. 13 alin. (1) şi ale anexei din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor 
publici, unde este enumerată, într-o anumită ordine ierarhică, categoria funcţionarilor 
publici de conducere, ce cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii 
publice: secretar al unitatii administrativ-teritoriale.

Menţionăm că ierarhizarea funcţiilor de execuţie s-a făcut prin raportare la art. 14 
din Legea nr. 188/1999, unde se prevede că: 

- sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în 
următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, 



expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate 
acestora.

-  sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în 
funcţia publică generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile 
publice specifice asimilate acesteia

- sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în 
funcţia publică generală de referent, precum şi în funcţiile publice 
specifice asimilate acesteia. 

Totodată, a fost avut în vedere art. 15 din statutul functionarilor publici, astfel că 
funcţiile publice de execuţie au fost structurate pe grade profesionale, după cum urmează:
superior, ca nivel maxim; principal; asistent; debutant. Diferenţierea în cadrul aceluiaşi 
grad profesional s-a făcut prin raportare la gradaţia de vechime, astfel încât să fie 
respectate criteriile generale şi principiile prevăzute de lege. 

Precizam ca nivelul veniturilor salariale s-a stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2) ale art. 11, cu respectarea întocmai a alin. (4) al acestui articol din Legea 
153/2017, în sensul ca venitul cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul 
indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al comunei Mihail Kogălniceanu, care este 
în cuantum de 5075 lei/lună, potrivit anexei IX, lit.C) din Legea salarizării personalului 
plătit din fonduri publice. 

Stabilirea indemnizaţiei viceprimarului s-a făcut potrivit art. 13 alin. (1) din Legea
153/2017, unde se prevede ca ,,indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate 
publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX, în speta coeficientul 
3,50 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 1450 lei,
rezultand cuantumul indemnizatiei lunare de 5075 lei.

Totodată precizăm că salariile de bază şi gradaţiile din anexa la hotărâre s-au 
stabilit potrivit art. 10 din legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, acestea 
fiind diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii din anexa la hotărâre 
şi fiecărui grad/treaptă profesională, i s-a aplicat un corespondent de 5 gradaţii, 
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere 
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază, prevăzut pentru aceste funcţii, 
ierarhizate în anexa VIII.

Precizăm că anexa la hotarâre are o rubrică în care, la anumite funcţii, este 
prevăzut în salariul de baza şi o majorare salariala, prevăzute de legea cadru ca fiind 
inclusa în salariul de bază, si anume 10% pentru viza de control financiar preventiv - 
art.15 din Legea nr.153/2017, unde se prevede că „personalul care exercită activitatea de 
control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o 
majorare a salariului de bază cu 10%”. La stabilirea salariilor pentru funcţiile 
contractuale s-a avut în vedere cap. II lit. A pct. IV din anexa VIII la Legea nr. 153/2017 
precum şi actele normative cu caracter specific, aplicabile fiecărui domeniu de activitate 
în parte.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Mihail Kogălniceanu

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al 
consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea 
acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma 
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 
reprezentanţilor salariaţilor.
    Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei 
instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt 
prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de 
credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
    Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), 
fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a 
indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a 
viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, 
oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului 
Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile 
de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Potrivit prevederilor art. 19 din Legea – cadru nr. 153/2017 « salariul de bază 
pentru funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în 
raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile 
corespunzătoare activităţii desfăşurate ».

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE  ŞI DE DISCIPLINĂ

    
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Mihail Kogălniceanu

      
Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 

disciplina a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul 
de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta de
îndată a Consiliului Local din data de 31.07.2017.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Legii – Cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de hotarare prevede stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   
                
               



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                     SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA


