
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 09 august 2017

Încheiată astăzi 09.08.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 252/08.08.2017.                        

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl Milea 
Gherase.       

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

loc la data de 31.07.2017 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Extindere reţea 
de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru şi 1 vot contra din totalul de 12 consilieri 
prezenţi.

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
          Necula Gheorghe                                                                                    Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 09.08.2017 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 252/08.08.2017.    

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13. Lipseşte dl Milea Gherase. 
La şedinţa Consiliului Local participă dl primar şi dna secretar.
Dl Necula – supunem la vot procesul verbal, cine este pentru? – 11 voturi , 

Împotrivă? Abţineri? – 1 (Barbu Mihăiţă – nu am fost la şedinţă)
Dl Necula – vă fac cunoscut că prin dispoziţia nr. 252 din 08.08.2017 emisă de 

primar, se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul Local Mihail Kogălniceanu pentru ziua
de 09.08.2017, ora 10,30 în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Expunerea de motive nr. 173 din 07.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Extindere reţea de 
canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

Dl Florea Ion  - dle primar, erau indicatorii aceia
Dl primar – acum îi aduce Cristian  
Dl Necula – dle primar, vă rog să explicaţi dvs. 
Dl primar – Am aprobat valoarea totală a investiţiei în martie parcă de 8.170.540. 

Am aprobat şi programul, acum am depus anexa 1 la Ministerul Dezvoltării şi lipseşte 
explicită hotărârea care cuprinde în ea partea de cofinanţare conform legii din acest 
program şi anume, cofinanţarea 531.620 lei. Cofinanţarea este prezumtivă la nivelul 
studiului de fezabilitate din devizul general şi ea cuprinde absolut toate capitolele care 
sunt necesare, de care avem nevoie sau are nevoie o instituţie ca să poate să deruleze 
acest program. Din acest deviz general parte a cofinanţării sunt anunţate prin: F26 
reprezintă cap. 3 subpct. 1 

Dl Natu – ce spunem acum sunt cheltuielile care se suportă de noi, cofinanţarea
Dl primar, da, se suportă, nu, este posibil să se suporte de noi, că de exemplu 

achiziţiile, consultanţa, comisioanele, informările nu avem nevoie că avem bani, nu ne 
împrumutăm la bancă să plătim. Dar SF cuprinde absolut tot ce e nevoie pentru derularea 
unui astfel de proiect.

Dl Natu – ca în cazul în care ai nevoie să ai de unde.
Dl primar – corect, exact, foarte corect, cum e la diverse şi neprevăzute o sumă de

bani care e procent din suma totală, cu toate că nu am avut, din toate proiectele noastre, la
diverse şi neprevăzute de foarte puţine ori să avem nevoie de bani. În hârtia de calcul a 
comisiei de buget aveţi acolo F 26 până la F79 nişte coduri, care coduri sunt 
corespunzătoare capitolelor din deviz: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.3, 3.6, 3.7, 3.8, 5.2 şi 5.4. 
Vi le aduce imediat Cristian, le scoate din e-mail, şi fiecare astfel de capitol şi subcapitol 
are în dreptul lor sumele care sunt cofinanţate. De exemplu, capitolul 3.1. studii. Care e 
procedura – ca să poţi să depui o documentaţie pentru a obţine o sursă externă de 
finanţare trebuie să prezinţi înainte nişte hârtii. Oportunitatea printr-un studiu de 
fezabilitate. SF nu-l face dacă nu are expertiză tehnică – studii, studii de teren, s.a.m.d., 
avize, acorduri, certificatul de urbanism, că s-ar putea ca, dacă o singură condiţie nu e 



îndeplinită se opreşte aici lucrarea, banii sunt cheltuiţi, omul acela care a făcut lucrarea a 
fost plătit, dar neîndeplinind condiţiile nu poţi să te duci la ministerul Dezvoltării să-ţi 
dea banul că nu ai toate condiţiile îndeplinite, inclusiv condiţia de cofinanţare. Şi atunci 
parte din aceste chestiuni sunt bani cheltuiţi pentru întocmirea documentaţiei de finanţare.
După toată această chestiune Ministerul Dezvoltării dă ok-ul  şi semnează contractul de 
finanţare după care încep să derulezi toată procedura. Procedura de achiziţii, de licitaţie, 
de toate chestiunile. Dacă aveţi dvs. în faţă : cap. 3.1. – 43.620 înseamnă toate studiile de 
teren, raportul privind impactul asupra mediului – nu am avut, alte studii speciale – nu 
am avut, dar ele sunt trecute, poate ni le cere ministerul după aia şi să avem bani să le 
facem. La cap. 3.2 documentaţie suport şi cheltuieli pentru obţinerea vize, acorduri şi 
autorizaţii – 32.920, nu am avut nevoie de atâţia bani că sunt sume modice mai mult costă
anunţul într-un ziar – 200 lei. Expertiză tehnică la pct. 3.3 - 32.470. La 3.5.1 – tema de 
proiectare, nu se plăteşte de noi pentru că îi dai proiectantului o temă despre ce este vorba
în întocmirea proiectului respectiv. Tema ţi-o face un specialist cu caiete de sarcini, cu ce
trebuie să îndeplinească proiectantul ca să poată să participe la licitaţia respectivă. 3.5.3 –
studiu de fezabilitate este document întocmit tocmai pentru a fi depus la Ministerul 
Dezvoltării în cazul nostru să poţi să obţii finanţarea. 3.6. – organizarea procedurii de 
achiziţii – 97.411, nu e cazul aici la noi, nu ne costă. 3.7- consultanţă- 94.164 când om 
avea consultanţa. Asistenţa tehnică – 3.8 e din partea proiectantului. Ce înseamnă 
asistenţa tehnică – în condiţiile în care pe teren se iveşte o chestiune care solicită 
modificări, renunţări, note suplimentare, lucrări ascunse, etc. , atunci îl chemi pe 
proiectant şi pentru serviciile lui din teren, care sunt dincolo de banii pe care i-a primit 
pentru proiectare pentru a găsi soluţii de fiecare dată îi plăteşti la negociere suma de, până
la suma respectivă.

Dl Florea Ion – consultanţa include şi studiul de fezabilitate?
Dl primar – nu, consultanţa e cea care îţi manageriază proiectul de la un capăt la 

altul. Nici un finanţator, fie că e de la uniune, fie că e din PNDL, fie că e din minister, fie 
că e pe vreo ordonanţă nu o să-ţi accepte niciodată nici un document dacă nu ai o firmă 
de consultanţă care să întocmească corespunzător documentele. Această consultanţă e cea
care manageriază proiectul de la un capăt la altul. Chiar scrie aici management de proiect 
pentru obiectivul de investiţii, el manageriază tot proiectul, nu noi. 5.2. – comisioane, 
costuri, taxe de credit, iar nu avem că nu am luat credite să putem să plătim comisione. 
5.4 - cheltuieli pentru informare şi publicitate – 5355. Nici aici nu am consumat, cred că 
mai mult de 300-400 lei că am făcut publicitatea pe site-ul primăriei, în 2 ziare şi afişat pe
geamul primăriei, aşa ne-au cerut pentru publicitate documente. Dacă adunaţi aceste 
sume şi le-am adunat este egal cu 531.620. Pe partea din dreapta nu puteţi vedea că nu a 
deschis calculatorul decât la el acolo deschide e 620 nu 621, e o mică greşeală, că, dacă 
adunaţi 531.620 cu 7.638.920 dă suma totală a investiţiei de 8.170.540.

Dl Necula – dacă sunt observaţii domnilor
Dl Barbu – nu contest nicio clipă ceea ce a spus dl primar, bănuiesc că este în 

regulă şi sunt convins că banii sunt puşi aşa cum trebuie pe fiecare capitol în parte. O 
singură întrebare şi un sfat, o rugăminte, cgiar era necesară investiţia asta , adică suntem 
puşi în situaţia în care ne chinuim de ceva timp să declarăm funcţional sistemul asta. 
Acum facem extindere la ceva ce nu funcţionează şi ne chinuim să autorizăm. Sunt 
convins că o să votăm, dar omeneşte vorbind . 

Dl primar – atunci să nu mai facem, ce să facem



Dl Barbu – nu, am înţeles dle primar, dar
Dl primar – punerea în funcţiune a sistemului de canalizare care e terminat din 

toate punctele de vedere depinde de comunele partenere Gura Ialomiţei şi Giurgeni când 
vor obţine autorizaţia de la DSP, punct.

Dl Barbu – ştim foarte bine lucrul acesta.
Dl primar – nu depinde de mine, mă depăşeşte chestia asta
Dl Barbu – dvs. sunteţi şef de proiect
Dl primar – nu am ce să le fac oamenilor ăia dacă ei nu obţin autorizaţia 

respectivă, îşi asumă responsabilitatea fiecare din ei, că atunci când am dus documentele 
şi am întocmit alea fiecare am participat cu semnătura lui, eu răspund, deci  de ceea ce e 
în teren, de modul cum s-au executat lucrările şi că tot ce a fost licitat este executat până 
la ultimul cui, punct. În administraţia locală de la Gura Ialomiţei şi de Giurgeni nu mă pot
băga este asumarea lor.

Dl Barbu – vă puteţi băga că , dvs. aţi fost şef de proiect
Dl primar – nu are treabă una cu alta, responsabilitatea şefului de proiect, cine o fi

vorbit e problema lor, este că acel proiect este dus la sfârşit. Eu am semnat nişte situaţii 
de lucrări împreună cu inginerul de execuţie, cu dirigintele de şantier, cu mai multă lume,
cum că acele lucrări sunt făcute, punct. Partea a doua – ca acest sistem să fie dat în 
funcţiune trebuie ca Gura Ialomiţei şi Giurgeni să obţină autorizaţia sanitară, nu am nicio 
treabă.

Dl Barbu – dacă ei până la perioada ultima dată de UE nu reuşesc să scoată 
autorizaţia de funcţionare 

Dl primar – eu răspund probabil
Dl Barbu – nu răspundeţi dvs., dar ce se întâmplă
Dl primar – nu ştiu, să-i întrebăm pe cei de la uniune. Eu am fost şi săptămâna 

trecută şi mă duc şi săptămâna viitoare din nou la ei, le-am depus documente, am avut 
grijă să răspund la toate solicitările lor, nu pot mai mult

Dl Barbu – dacă situaţia este aşa delicată cum spuneţi dvs. că ei nu vor să-şi 
scoată autorizaţia, cum m-ai facem ceva noi, extindem ceva ce oricum

Dl primar – acest sistem de canalizare de la Kogălniceanu este expertizat, e plătită
o expertiză care atestă faptul că poate să asigure extinderea sistemului în toată 
comunitatea şi că poate să folosească staţia de epurare şi numai Kogălniceanu cu avizele 
şi acordurile , până la momentul acesta. Că ei vor face sau nu vor face

Dl Barbu – da, noi băgăm acum 5 miliarde din bugetul local
Dl primar – nu băgăm 5 miliarde, nu cred că depăşim 1 – 1,5 miliarde, nu avem de

unde să depăşim 
Dl Barbu – de unde luăm ăştia 5 miliarde partea de cofinanţare?
Dl primar – nu cheltuim 5 miliarde, 60.000 care înseamnă
Dl Barbu – dle primar, dvs. ca un bun gospodar spuneţi că o să-i cheltuim, dat 

teoretic şi practic, dacă noi votăm asta putem să-i cheltuim dacă îi avem?
Dl primar – deci, haideţi să lămurim treaba
Dl Barbu – bineînţeles.
Dl primar – la 7.2 înseamnă comisioane dacă avem împrumuturi pentru aceşti 

bani, sau mă rog dacă ţi-l girează cineva, 60.000 lei, nu avem, avem bani în bugetul local,
achiziţiile – 3.6, aproape 1 miliard nu ne costă nici un ban, asistenţa tehnică aproape 1 



miliard nu o să ne coste banii ăştia, că sper să nu fie nevoie să-l chem de 100 de ori aici 
pe proiectant, vreo 2,5 miliarde

Dl Barbu – îi punem ca să îi avem, dacă vine cineva şi-ţi dă pe seap 97.000 
trebuie să-i dai banii.

Dl primar – nu se poate aşa ceva, dacă serviciul acela nu ţi-l face 
Dl Barbu – astea nu le scoateţi la licitaţii serviciul?
Dl primar – nu, 
Dl Barbu – dar cui, îmi spui dumneata că în loc de 94.000 îl dai cu 20.000
Dl primar – achiziţia publică o facem cu echipa noastră cu Cristian, 5 membri în 

comisia de achiziţii nu costă nici un ban, în bugetul local avem suficienţi bani, nu 
necesită împrumut pentru ăia 60.000, comisioanele nu ne costă nici un ban, informarea nu
ne-a costat 5.300

Dl Barbu – de fiecare dată când avem nevoie dăm o hotărâre de consiliu local 
pentru banii care vrem

Dl primar – aceste chestiuni sunt conform legii, în toate SF trebuie să fie trecute 
aceste prevederi. Nu o să zic am cheltuit 60.000 pentru comision, la cine comision bancar
dacă nu i-au împrumut? Am cheltuit pentru sistemul de seap că mi l-a făcut nu stiu ce 
firmă în nici un caz, am cheltuit pentru tema de proiectare nu cred că îmi i-a cineva 3000 
ca să facă un caiet de sarcini.

Dl Voinea – ca să depui un proiect trebuie obligatoriu prin lege să le ai şi pe astea 
prinse

Dl Barbu – hai să-i scoatem, mâine dăm o hotărâre de consiliul local de îndată şi 
am pus banii

Dl Voinea – nu prevede proiectul dacă nu ai bani
Dl primar – anexa 1 pe care am primit-o înapoi de la Ministerul Dezvoltării pentru

că nu e însoţită de HCL, punct. Conform legii toate aceste capitole 
Dl Barbu – eu o să ţin hârtia asta, fiţi atenti, eu o să ţin hârtia asta şi când o să 

terminăm proiectul o să vedeţi că toţi banii ăştia sunt cheltuiţi
Dl primar – e o aberaţie, nu o să împrumutăm bani de la nimeni, din bancă, pentru

ca să poţi să împrumuţi bani din bancă să plăteşti comisioane bancare trebuie să ceri 
acceptul consiliului local prin hotărâre

Dl Barbu – şi am o vorbă să dea Dumnezeu să n-am dreptate
Dl Natu – să dea Dumnezeu
Dl Florea Ion – şi diferenţa asta de 4 – 5 miliarde sunt în rectificarea de buget?
Dl primar – nu e vorba de aşa ceva pentru că în anul următor o să semnăm 

contractul şi din anul următor o să fie finanţarea şi noi ne asumăm responsabilitatea ca 
până la terminarea proiectului, 1 an, 2 – 3, cât o fi contractul de finanţare să putem să 
trecem prin toate astea, la fiecare rectificare dacă e nevoie punem un ban, ne mai trebuie 
atâţia bani pentru 

Dl Barbu – pentru?
Dl primar – pentru un subcapitol din astea
Dl Barbu – când avem termen acum, când are Gura Ialomiţei termen ca să depună 

toată documentaţia să luăm autorizaţia de funcţionare?
Dl primar – ei ştiu, ei au notificarea făcută, şi Giurgeni la fel
Dl Florea Ion – nu e octombrie?
Dl primar – nu ştiu, şi ei şi Giurgeni la fel, întrebaţii pe ei, sunt ai voştri acolo



Dl Florea Ion – şi o derogare de 6 luni
Dl primar – de derogarea de 6 luni chiar nu ştiu
Dl Necula – dacă mai sunt alte observaţii, dacă nu, supunem la vot proiectul de 

hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii, cine este pentru  - 11 
voturi. Împotrivă? – 1 vot (Barbu Mihăiţă). Abţineri?                 

Dl Barbu – la mine să nu băgaţi pe partea aia şi lăsaţi să-mi pară rău că nu aţi 
băgat

Dl primar – proiectul are consultant pe Raluca Dumitrescu şi puteţi să obţineţi de 
la ea că e a voastră toate informaţiile, că e corectă

Dl Necula – vă mulţumesc de participare.              
                                  

            

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează  
          Necula Gheorghe                                                                                    Secretar

                                                                                                        Ionescu Tudoriţa


