
           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 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 iunie 2017, la 
venituri în sumă de 2.629.716 lei şi la cheltuieli în sumă de 1.833.356 lei cu un excedent 
în sumă de 796.360 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 iunie 2017, la venituri în sumă de 67.289 lei şi la cheltuieli în sumă de 57.203 
lei, cu un excedent în sumă de 10.086 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
        Necula Gheorghe                             Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Nr. 32
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.07.2017      



           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali

 
           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice.
 Examinand:

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

          In 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. Începând cu data de 01.07.2017 se stabileşte indemnizaţia acordată 
consilierilor locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe organizate în cadrul 
unei luni la 10% din indemnizaţia lunară a primarului. 

Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentul contabilitate, va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei  
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa şi va 
fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare sau publicare pe pagina de internet a instituţiei. 

   
         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                              Secretar

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 35
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.07.2017



            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
- contract finanţare OCPI 3358/2017.
Examinand :

- 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 bugetul local pe anul 2017 rectificat la venituri în sumă de  
5.403.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 7.113.000 lei, cu un deficit de 1.710.000 lei ce se 
va acoperi din excedentul anului precedent în sumă de 1.991.022 lei repartizat astfel: 
suma de 1.710.000 lei pentru finanţare secţiunea de dezvoltare şi suma de 281.000 lei 
pentru acoperire gol de casă; bugetul de venituri proprii pe anul 2017 la venituri în sumă 
de 167.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 194.000 lei, cu un deficit de 27.000 lei ce se va 
acoperi din excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică 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 prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

        Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                                  Secretar   

       Ionescu Tudoriţa               

Nr. 33
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.07.2017     



          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu

 
           Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevederile art. 11 alin. (1), (2), (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), 

lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, art. 38 alin. (2) lit. b), 
ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), 
capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- prevederile art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa 
la Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- împuternicire emisă de Sindicatul Naţional al Administraţiei Locale SED LEX 
privind pe dna Niţu Elena – şef grupă sindicală Primăria Mihail Kogălniceanu;

- procesul verbal înregistrat la Primăria comunei Mihail Kogălniceanu sub nr. 
3641/25.07.2017 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiei 
sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor.     

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

          In 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. Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi 
salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, conform anexei la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. La emiterea dispozitiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexei la
prezenta hotarare de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care 
exercita activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se 
însărcinează Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, prin compartimentul de 
contabilitate şi secretarul comunei, prin emiterea de dispoziţii individuale de reîncadrare 



a funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin stabilirea salariului de bază şi a 
salariului lunar, în condiţiile legii. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Ialomiţa, în termenul şi 
în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 5. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local 
nr. 13/30.08.2016 privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei
Locale a comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei  
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa şi va 
fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare sau publicare pe pagina de internet a instituţiei. 

   
         Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                              Secretar

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 34
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 31.07.2017





            România Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/31.07.2017
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

Stabilirea salariilor de bazã pentru funcţionarii publici si personalul contractual din
 cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu

I .a) Funcţii publice de conducere

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Coeficient de ierarhizare Salariul de bază
lei

1 Secretar al unităţii administrativ-teritoriale S 3,4 4930

         Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                                                                                  Secretar

                                                                    Ionescu Tudoriţa



I . b) Functii publice generale de executie

Funcţia Gradul
profesional

Nivel
studii

Salariul de baza si coeficientul de ierarhizare

Gradatia corespunzatoare transelor de vechime
0 1 2 3 4 5

Salariul de
baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Consilier,
consilier juridic,
expert, inspector

superior S 4089 2,82

principal S 3988 2,75

asistent S 3712 2,56

poliţist local principal S 3901 2,69

poliţist local principal M 2915 2,01

         Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                                                                          Secretar

                                                            Ionescu Tudoriţa



II . a) Functii de executie pe grade si trepte profesionale

Funcţia Grad/treaptă
profesională

Nivel
studii

Salariul de baza si coeficientul de ierarhizare

Gradatia corespunzatoare transelor de vechime
0 1 2 3 4 5

Salariul de
baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Salariul
de baza

Coeficient
de

ierarhizare

Consilier,
expert,

inspector de
specialitate,

revizor
contabil,
arhitect,

referent de
specialitate,

inspector casier,
inginer

IA S 3857 2,66

I S 3770 2,60

Bibliotecar I S 3959 2,73

Sofer I M 2248 1,55

Muncitor
calificat

III M 2074 1,43 2248 1,55

Muncitor
necalificat

I M 1871 1,29

         Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează
           Necula Gheorghe                                                                                         Secretar

                                                          Ionescu Tudoriţa




