
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 2014

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, precum şi adresele Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 243583/15.10.2014, nr. 244970/27.10.2014, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 74/29.10.2014 şi Actul adiţional nr. 1 la contractul de 
finanţare nr. 4166/19.08.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice privind obiectivul “Asfaltare şi modernizare străzi în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” propun spre analiză şi aprobare Consiliului local 
al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2014 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 2014

  

    
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 06.11.2014.

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 (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri prezenţi) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre 
şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Diaconescu Nicolae

Membri: Natu Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Dragu Adrian
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectului de hotărâre privind
 rectificarea bugetului local pe anul 2014

          
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 hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul 
local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”. 

În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice, 
personalităţilor vieţii publice, economice, sociale, culturale sau sportive care prin 
activitatea lor au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului 
comunei Mihail Kogălniceanu, persoanelor care s-au remarcat în protejarea unor 
monumente istorice, de artă, ale naturii şi mediului înconjurător, persoanelor din 
domeniul învăţământului care au contribuit la pregătirea elevilor care au obţinut premii la
concursurile şcolare, persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni 
umanitare sau alte acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes 
public sau la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor comunei Mihail Kogălniceanu, persoanelor 
care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunităţii, preîntâmpinând 
producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru comuna Mihail Kogălniceanu 
sau pentru locuitorii acesteia, unor foşti deţinuţi politic, veterani de război sau militari a 
căror viaţă şi activitate s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în 
istoria comunei Mihail Kogălniceanu, altor persoane în cazuri temeinic justificate, 
Consiliul Local Mihail Kogălniceanu poate acorda cea mai înaltă distincţie - Titlul de 
„Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Având în vedere că până în prezent nu a existat un Regulament care să prevadă 
criteriile de conferire şi retragere a distincţiei de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de 
„Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

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 aprobarea 
Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul 
local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”. 

Având în vedere că până în prezent nu a existat un Regulament care să prevadă 
criteriile de conferire şi retragere a distincţiei de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de 
„Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA

 



                                                  ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,

INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI
SPORT, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

 

  
    

Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
protectie copii, tineret si sport, administraţie publică locală a analizat raportul întocmit de
secretar, 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 06.11.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) 
şi alin. (8) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea Regulamentului privind acordarea 
Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Presedinte
Voinea Vasilică

Membri: Dobre Petrică
  
              Crăciun Stelică

              Florea Ion

             Gheorghe Marian



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean 

de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea 
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 hotărâre privind acordarea
 Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul 
local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. 

Conform prevederilor cuprinse în Regulament, am elaborat propunerea de 
conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa” domnului Tănase Gheorghe, domnului Niţu Crinu, domnului Constantin Ioan, 
domnului Radu Dumitru, în semn de recunoştinţă pentru împlinirea a 40 de ani de 
activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului local Mihail Kogălniceanu spre
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind  acordarea Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane
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 acordarea
 Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul 
local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”. 

Proiectul de hotărâre prevede acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” domnului Tănase Gheorghe, domnului 
Niţu Crinu, domnului Constantin Ioan, domnului Radu Dumitru, în semn de recunoştinţă 
pentru împlinirea a 40 de ani de activitate ca învăţători în comuna Mihail Kogălniceanu, 
perioada 1974 - 2014.

SECRETAR
IONESCU TUDORIŢA



                                                   ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,

INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI
SPORT, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea
 Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane
 

  
    

Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
protectie copii, tineret si sport, administraţie publică locală a analizat raportul întocmit de
secretar, 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 06.11.2014.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) 
şi alin. (8) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” domnului Tănase Gheorghe, domnului 
Niţu Crinu, domnului Constantin Ioan, domnului Radu Dumitru, în semn de recunoştinţă 
pentru împlinirea a 40 de ani de activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Presedinte
Voinea Vasilică

Membri: Dobre Petrică
  
              Crăciun Stelică

              Florea Ion

             Gheorghe Marian



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind acordarea
 Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane

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

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea 
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
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