
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 31 iulie 2017

Încheiată astăzi 31.07.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 219/28.07.2017.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Natu 
Gheorghe şi dl Barbu Mihăiţă.       

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabil.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 29.06.2017si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017. Proiectul 
de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11voturi pentru din totalul de 11 
consilieri prezenţi.

2. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi.

3. Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 
voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi.

4. Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali. Proiectul de hotărâre 
a fost adoptat cu un cvorum de 9 voturi pentru şi 2 voturi contra din totalul de 11 
consilieri prezenţi.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
          Necula Gheorghe                                                                                    Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.07.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 219/28.07.2017.    

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13. Lipsesc dl Natu Gheorghe 
şi dl Barbu Mihăiţă.        

La şedinţa Consiliului Local participă dl primar, dna secretar şi dna contabilă.
Dl Necula – supunem la vot procesul verbal, cine este pentru? – 11 voturi , 

Împotrivă? Abţineri?
Dl Necula – trecem la ordinea de zi de astăzi. Vă fac cunoscut că prin dispoziţia 

nr. 219 din 28.07.2017 emisă de primar, se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul Local 
Mihail Kogălniceanu pentru ziua de 31.07.2017, ora 10,30 în sala de şedinţe a Consiliului
Local, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mihail Kogălniceanu. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali.
Cine este de acord cu ordinea de zi ? Cine este pentru ? – 11 voturi pentru. 

Împotrivă ? Abţineri ?
Avizul nr. 169 din 28.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea

execuţiei bugetelor la data de 30 iunie 2017. 
Dl primar – aici aveţi expunerea privind execuţia bugetară pe trimestrul 
Dna contabilă – la 30.06.2017
Dl primar – dacă faceţi comparaţtie cu execuţia din trimestrul I
Dna contabilă – este de la 1 ianuarie la 30.06.
Dl primar – urnătoarea execuţie se va completa cu cea de acum, de fiecare dată se 

completează cu cheltuielile bugetare . Aveţi pe capitole, încasările şi realizările până la 
data de 30 iunie 2017. Dacă sunt observaţii, dacă nu sunt observaţii, supuneţi la vot.

Dl Florea Ion – da, observaţia este că e suplimentat bugetul cheltuielilor cu 
70.000

Dna contabilă – aceea este expunerea pentru bugetul rectificat.
Dl primar – expunerea pentru execuţia bugetară, care înseamnă previziuni, 

prevederi bugetare, încasări, realizări.
Dl Necula – mai sunt şi alte observaţii? Supunem la vot – cine este 

pentru aprobarea execuţiei? – 11 voturi pentru. Împotrivă ? Abţineri ?     
Se adoptă Hotărârea nr. 32 cu 11 voturi pentru.
Dl Necula – trecem la punctul II, avizul nr. 170 cu privire la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.



 Dl primar – observati că este o influenţă plus la venituri de 267.000 lei şi în jos 
sunt defalcate – impozitul pe venit – cote defalcate din impozitul pe venit 47.000 lei si 
impozit pe taxă pe proprietate 105.000, impozit teren persoane fizice 20.000, impozit 
teren persoane juridice 16.000, impozit pe terenul extravilan 65.000 sunt influenţe plus 
mai mari decât previziunile noastre, adică în total 267.000 lei. În continuare sunt taxe pe 
utilizarea bunurilor 8.000 lei, din care impozitul pe mijloace transport persoane fizice şi 
juridice 2.000 cu 6.000, in total 107.000. 

Dna contabilă - nu, 107.000 sunt de la OCPI pentru finanţare
Dl primar – deci, 267.000 constituiţi din 47.000, 105.000, 8.000, 107.000- sunt 

banii primiţi de la Oficiul de Cadastru pentru întocmirea cărţilor funciare, dau în total 
327.000.      

Dna contabil- nu, sunt 267.000 influenţa pe venituri şi 327.000 influenţa pe 
cheltuieli pentru că se modifică şi lista de investiţii.

Dl Florewa Ion – cărţile funciare sunt pentru teren sau pentru
Dl primar – pentru terenul extravilan
Dl Florea Ion – şi s-a început am înţeles?
Dl prmar – da, s-a început. Cheltuielile sunt mai mari că sunt influenţe 110.000 pe

autoritatea locală şi 40.000 pe învăţământ şi 107.000 transferuri de la OCPI care s-au dus 
cu destinaţie şi cu 40.000 modernizarea staţiei de apă ne dau 147.000, 30.000 protecţia 
mediului pe salubritate se duc toţi bunuri şi servicii. Ştiţi că noi plătim din bugetul local 
serviciile lui ADI ECO şi le încasăm la nivelul la care putem. În total cheltuieli 337.000 
că au fost influenţele de 40.000, 30.000

Dna contabilă- avem aşa, 267.000 din bugetul local din execuţie şi avem din 
excedentul anului precedent pe clădire anexă încă 20.000, la autorităţi şi tot din excedent 
modernizare 40.000, şi dacă adunăm 60.000 la 267.000 fac 327.000 cât sunt cheltuielile 
pe total.

Dl Florea Neculai – 337.000 sunt 
Dna contabilă – 327.000, 
Dl Florea ion – la cărţile funciare pe terenul intravilan cum se ia, s-a stabilit 
Dl primar – unde e blocul fizic complet, deci acolo unde avem imobile, fiecare 

parcelă şi tarla bune definitivă, sunt încheiate planuri parcelare, nu sunt suprapuneri. 
Acum am ales încă 6-7 blocuri fizice unde am lămurit situaţia, urmează alea. 

Dl Florea Ion- suprapuneri bănuiesc că nu prea sunt dle primar
Dl primar – ba da
Dl Florea Ion – altfel nu s-ar mai da bani de la APIA
Dl primar – nu, nu vorbim de asta. Vorbim în felul următor, banii de la APIA nu 

are nici o treabă cu asta fiecare om îşi lucrează tarlaua. Problema e că în anumite tarlale 
avem 50 de ha neacoperite de titluri de proprietate şi în altele avem câte 10 – 15 titluri 
care se suprapun, sunt 100 de ha şi 120 de ha în plus, si tot aşa. Una peste alta nu e teren 
mult în plus, e teren în plus dar nu mult. În timp ce îi lămureşte, îi ia pe unii îi multă în 
partea ailaltă.

Dl Florea Ion – OCPI face asta?
Dl primar – nu, firma cu care are contract şi face lucrarea, e de la Bucureşti, 

SYSCAD, în funcţie de cum rezolvă situaţia devine un alt bloc complet, eligibil şi se 
poate face cărţi funciare. E puţin mai uşor pentru că puţini sunt proprietarii care sunt 



afectaţi, marea majoritate au vândut şi e la înţelegere. Sopema a cumpărat teren şi 
înţelege să se mute de colo colo. Până în 2022 am înţeles că este.

Dl Necula – supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local. Cine este pentru? – 11 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?      

Se adoptă Hotărârea nr. 33 cu 11 voturi pentru.
Dl Necula – Avizul nr. 172 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

indemnizaţiei consilierilor locali. 
Dl Florea Ion – aţi sărit un punct.
Dl Necula – haideţi să îl luăm pe acesta că o să fie discutii mai ample.Dle primar 

am trecut la avizul nr. 172 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
indemnizaţiei consilierilor locali. 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. 

Dl primar - Aşa am propus eu, dacă mai sunt şi alte propuneri
Dl Necula – dacă mai sunt şi alte propuneri
Dl Milea – puteţi să propuneţi maxim.
Dl Istrate – propun şi eu 10% cum s-a propus şi la Ţăndărei
Dl primar – nu ne interesează cum s-a propus la Ţăndărei, nu avem treabă cu ei, 

informativ aşa, că dacă era să ne conducem după ei eram varză 
Dl Necula – alte propuneri mai sunt, vă ascult.
Dl Banu – 4%, de ce să luăm bani pe degeaba, să ne certăm ca nebunii aici
Dl primar – daţi-mi voie puţin să revin asupra propunerii- coeficientul de acordare

a indemnizaţiei consilierilor face parte din procentul care se aplică salariului primarului 
de la Kogălniceanu care e 4,5 X 1450 – 6525. 10% inseamnă 652, ce se scade din asta, 

Dna contabilă – nu se scade numic, se adaugă 22,5% contribuţiile angajatorului
Dl primar – deci, încă 140lei – 800lei 
Dna contabilă – aceasta este cheltuiala angajatorului .
Dl primar – deci dacă vine consilierilor la o singură şedinţă sau la 5 şedinte câte 

sunt în luna respectivă ia banii ca si ceilalti. Nu e ca până acum dacă e de îndată, ordinară
sau extraordinară, indiferent de forma şedinţei.

Dl Florea Ion  - şi la şedinţele de comisii
Dl primar – nu mai sunt pe şedinţe de comisii, ce ar fi însemnat dacă veneai la 2 

şedinşe şi de comisiii luai 4000 lei 
Dl Florea Ion – la o şedinţă ordinară consilierul trebuie să vină şi la şedinţa de 

comisie  
Dl primar – nu,
Dna secretar – nu mai face referire la comisii de specialitate, şedinţe, este 

modificat articolul, spune pentru participarea la numărul maxim de şedinţe. Nu mai 
specifică ce tip de şedinţă. Trebuie să participe la numărul maxim de şedinţe. Se dă una 
sungură indiferent câte şedinţe sunt.

Dl Necula – dar se aplică până la sfârşitul anului ?
Dna secretar – se aplică de la 1 iulie.
Dl Necula – supunem la vot propunerea dlui Banu – 4%- cine este pentru ? – 1 

vot pentru. Împotrivă – 10 contra. Abţineri ?
 Supunem la vot propunerea de 5% din indemnizaţie- cine este pentru ?, abţineri –

11, împotrivă ?



Supunerm la vot propunerea dlui Istrate de 10% - cine este pentru – 9 voturi. 
Împotrivă – 1 (Banu). Abţineri ? – 1 (Voinea)

Se adoptă Hotărârea nr. 35 cu 9 voturi pentru şi 2 voturi contra.
Dl Necula – avizul nr. 171/28.07.2017 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.

Dl primar – aveţi procentele de la Ţăndărei, ca să ne orientăm
Dl Milea – singura diferenţă faţă de Ţăndărei este că în proiectul de hotărâre este 

trecut şi brutul
Dl primar – uite-l aici. Peste 2 luni de zile se modifică salariul minim pe 

economie, ce faci vii cu o altă hotărâre ? Aplici procentul.
Dna secretar – în proiect este trecută suma, nu este doar coeficientul.
Dl primar – da exact, este.
Dl Milea – ce am primit noi acasă de la Costel e altceva
Dl primar – ce am dat eu e altă treabă, aia e o hârtie cu procenţii pe care îi avea 

până acum şi cât are acum.
Dna contabilă – mie nu mi se pare corect dl primar că l-a noi au scăzut procenţii, 

la consilieri procentul este maxim, dacă tot aţi chemat sindicatul.
Dl Milea – cum doamnă, tocmai la dvs. 
Dl primar – ideea e aşa, pentru gradul 5, aici nu spune contabil sau altceva, pentru

gradaţia 5 avem 3 persoane, în speţă Elena. Procentul se aplică pentru toţi 3, la niţu se 
adaugă 10% CFP

Dna contabilă -. Dar diminuat cu 10%
Dl primar – nu putem să-i diminuăm pe ceilalţi cu 10%
Dna contabilă – de ce dl primar?
Dl primar – pentru că aici spune aşa pentru consilier, inspector de specialitate 

gradaţia 5 au procentul ăla, punct.
Dna contabilă - da punct, şi de ce să nu mergem pe maxim ?
Dl Florea Ion -  aici este trecut 4089
Dna contabilă – nu, în aviz este 4089
Dl primar – 1450X 2,82 – 4089 şi cu încă 408 – 10% este 4498. Deci ajunge la un

salariu brut de 4500, iar ceilalţi au 4089.
Dna contabilă – faţă de cum am acum, dar faţă de grilele care s-au aplicat şi la 

ceilalţi la o parte din ei s-au diminuat 
Dl primar – nu, nu, la care s-a diminuat ?
Dna contabilă – la cei pe gradaţie
Dl primar – am vorbit şi cu sindicatul şi am ţinut cont şi de grila dată de sindicat. 

Nu fac altceva decât propun consiliului local şi ţin cont şi de lege
Dl Florea Ion – la dna secretar e clar
Dl primar – nu are nici o treabă îl stabileşte primarul. Uite ce spune aici grad 

superior 5  este 4495 în negocierea cu sindicatul. Dacă la aceşti 4495 se mai adăga 449.
Dl Florea Ion – dvs. la ce grilă vă încadraţi ?
Dna contabilă – la superior gradul 5
Dl primar – 4930 secretarul, la Elena dacă adăugăm şi cei 10% o să vină 4950. 

Acum cât o ţine şi cu salariile astea.
Dl Milea – când e vorba de mărit toată lumea hai să mărim



Dna contabilă – de ce să nu mergem pe maxim ? la superior gradaţia 5 
coeficientul este 3,1, în proiect este 2,82

Dl primar – contabila va avea 3,1 după aplicarea 10%
Dna contabilă – ceilalţi funcţionari de ce să nu benefieze de maxim ?
Dl Florea Ion – la dvs. este 3,1, la ceilalţi cât este ?
Dl primar – ajunge aproape cât indemnizaţia viceprimarului
Dna contabilă – dar nu este cât indemnizaţia viceprimarului, este mai mic.
Dl primar – cu 10 lei mai mic
Dna contabilă- da cu 10 lei mai mic, dar nu scrie nicăieri în lege, spune să nu 

depăşeaşcă salariul viceprimarului.
Dl primar – noi cu sindicatul am avut o discuţie şi au trimis prin e-mail o 

negociere orientativă. 
Dna contabilă – unii beneficiază şi alţii nu
Dl Florea ion – cine beneficiază şi cine nu?
Dl primar – da Elena spune aici cine beneficiază şi cine nu 
Dl Florea Ion – da,  aşa este cel mai bine, dacă vă e frică nu spuneţi.
Dl primar – eu am văzut la Săveni, cât era 2,
Dl Florea Ion – păi, aţi spus că nu ne raportăm la alţii, haideţi să discutăm, dvs. 

sunteţi ordonator principal, noi suntem consilieri 
Dl primar – eu nu consider, eu vă propun
Dl Florea Ion – dvs. aţi propus cum aţi propus şi la indemnizaţia consilierilor. Noi

putem să venim cu modificări
Dl primar – da, foarte bine
Dl Florea Ion – să zicem la dna Niţu 3,8  
Dna secretar – o să aibă 3,1 după ce se aplică şi cei 10%
Dl Florea Ion – dna a zis că renunţă la ei
Dna contabilă – la mine se dă 10% pentru că am CFP, că vin viza pe CFP şi îmi 

asum răspunderea
Dl Florea Ion- mai pune cineva viza
Dna contabilă – nu
Dl Florea Ion - - deci eu am propus 3,8
Dl primar – stai aşa, că ar trebui toţi aliniaţi
Dl Milea – până aici puteaţi să rezolvaţi, în negocierile cu dânşii puteaţi să 

rezolvaţi până aici
Dl primar – stabiliţi procentul, eu am avut discuţia cu sindicatul, eu chiar aş vrea 

să-i dau Elenei 5000 chiar munceşte, dar dacă 3,1 la fiecare, trebuie să dai 3,1 la toţi 
gradul 5, trebuie să vii cu mărire şi la principal, la toţi

Dl Florea Ion – cât este influenţa de la 2,82 la 3,1 la salariul doamnei
Dl primar – nu la salariul doamnei
Dl Milea – se vorbeşte pe total
Dl Crăciun – total e vreo 10 miliarde
Dl Florea Ion – dacă diferenţa e de 70.000
Dl Crăciun – la diferenţă
Dl Florea Ion – 4498 şi era 4089
Dl primar – 4089 plus 10%



Dna contabilă – influenţa pe fiecare funcţionar, la totţi funcţionarii s-a diminuat 
cu 400 lei

Dl Florea Neculai – faţă de cât a propus sindicatul, sau cum ?
Dl primar – nu a propus sindicatul, am 
Dl Florea Necula - faţă de ce s-a diminuat?
Dna contabilă – faţă de propunerile făcute de sindicat
Dl primar – am mers pe maxim, singura diferenţă este că Elena are cei 10%, şi 

face diferenţa între domnia ei şi ceilalţi angajaţi că are 10% mai mult, e al treilea salariu, 
e al doilea salariu după secretar

Dl Florea Ion – la consilier principal cât este maxim ?
Dl primar – nu avem consilier principal
Dl Florea Ion – păi văd procentul aici
Dna secretar – este inspector, bine, aici sunt denumirile la toate funcţiile conform 

nomenclatorului de funcţii
Dl Florea Ion – la cei care sunt principali cât este maxim ?
Dna secretar – nu am trecut 3,1 de la sindicat pentru aă a trebuit să diminuez cu 

cei 10%  pe care o să îi ia dânsa pentru CFP. Pentru că, dacă, şi celorlalţi le dădeam 3,1  
dânsei îi mai aplicam 10% la 3,1 şi ajungea la 4950 mă depăşea şi pe mine. Nu se poate,  
funcţia de conducere e superioară, şi de aceea s-a diminuat cu 10% cât are dânsa CFP

Dl Florea Ion – să nu depăşească indemnizaţia viceprimarului, depăşeaţi, nu 
depăşeaţi ?

Dna secretar – da, şi atunci ar fi trebuit ca eu să măresc să nu am 4930, pentru că 
dânsa avea 4950, 

Dl Florea Ion – se ia în funcţie de salariul secretarului sau ?
Dna secretar – se ia nomenclatorul funcţiilor care este prevăzut în lege, secretar ul

este este funcţie de conducere, apoi funcţiile de execuţie grad superior, principal  , trebuie
să respecte ierarhia funcţiilor. Dânsa ajunge la 3,1 după ce se aplică cei 10%.

Dl Florea Ion – şi la ceilalţi ?
Dna secretar – am diminuat cu 10% pentru ca să poate să benefieze dânsa de 10% 
Dl primar – am luat maxim ca să poate să ajungă cât mai aproape de salariul 

secretarei dar să existe şi ierarhizarea funcţiilor.
Dl Florea Ion – la ceilalţi angajaţi e în regulă.
Dl primar – îi aveţi acolo în faţă, dacă le diminuam doar la cei 3 ceilalţi i-ar fi 

depăşit pe ăştia. Ca să menţii ierarhizarea am scăzut la fiecare.  Dacă micşoram mai mult,
Mitică de la centrală ar fi avut mai puţin decât are acum, trebuie să ţii cont şi cât 
micşorezi.  

  Dl Necula – supunem la vot proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual. Cine este pentru ? – 11 voturi 
pentru, Împotrivă ? Abţineri ? 

   
 
            

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
          Necula Gheorghe                                                                                    Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa


