
          România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

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;
- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 

242432/08.10.2014, nr. 244970/27.10.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 74/29.10.2014;
- 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”.

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 2014 rectificat la venituri în sumă de  
4.101.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.849.000 lei, bugetul de venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2014 rectificat la venituri în sumă de 150.000 lei şi la cheltuieli în sumă
de 203.000 lei conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________      



         România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de 

Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În 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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de 
Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu.
      

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 



Anexa la HCL nr. ______/________________

R E G U L A M E N T
privind acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare 
al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Potrivit  dispoziţiilor  art.36,  alin.  (8)  din  Legea  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.

Procedura de conferire şi retragere a titlului de „cetăţean de onoare al comunei
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa ” este reglementată de prezentul,

  
REGULAMENT

Art.1. (1) Propunerile de conferire a titlului de  cetăţean de onoare al  comunei
Mihail Kogălniceanu se fac de către:

a) primar;
b) viceprimar;
c) consilieri locali;
d) cetăţeni, în condiţiile Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.45 alin. (6) şi art.109.
(2) Propunerile  de acordare a  titlului  vor fi  însoţite  de o notă de prezentare  a

persoanei pentru care se propune conferirea titlului şi cu menţiunea că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.2. (1)  Titlul  de  „Cetăţean  de  onoare  al  comunei  Mihail  Kogălniceanu”
reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de comună unor cetăţeni români sau străini,
indiferent de domeniul în care îsi desfăşoară activitatea, acesta încununând o recunoaştere
a unei cariere de excelenţă, a unor fapte, acte şi performanţe notabile. 

(2) Titlul de cetăţean de onoare se conferă persoanelor fizice care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
a) sunt majore;
b) au valoare,  competenţă,  moralitate  recunoscute de către  comunitatea  locală,

rezultate din nota de prezentare;
c) nu au antecedente penale;
(3)  Conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Mihail Kogălniceanu nu

este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, pregătire profesională, domiciliu, sex,
religie, apartenenţă politică.

Art.3. Titlul se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieţii persoanei în cauză;
b) post-mortem, în acest caz titlul fiind înmânat succesorilor legali.
Art.4. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;



b) este netransmisibil;
c) are valabilitate nedetermitată.
Art.5. Titlul de cetăţean de onoare al comunei Mihail Kogălniceanu va fi conferit:
- persoanelor în viaţă, cetăţeni români sau străini, născuţi sau care au locuit în 

comuna Mihail Kogălniceanu sau a căror activitate este legată de comuna Mihail 
Kogălniceanu;

- persoanelor care  prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea şi modernizarea 
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 din domeniul culturii şi artei, care prin creaţiile sau activitatea lor au 
contribuit la îmbogăţirea  patrimoniului spiritual al comunei Mihail Kogălniceanu;

- persoanelor  care a obţinut rezultate deosebite în activitatea sportivă, medaliate la 
campionatele naţionale sau internaţionale;

- 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.

Art.6. (1) În documentaţia  înaintată  Consiliului  Local  Mihail  Kogălniceanu în
vederea  acordării  titlului  de  cetăţean  de  onoare  şi  arhivată  în  dosarul  de  şedinţă  al
consiliului local din data în care se aprobă hotărârea, se vor găsi obligatoriu: 

a) copie buletin/carte de identitate;
b) curriculum vitae;
c) nota de prezentare.

(2) În situaţia acordării titlului post-mortem, actele obligatorii sunt:
 a) nota de prezentare;
 b) certificatul de deces.

(3)  Documentele  menţionate  mai  sus  vor fi  înaintate  spre analiză  şi  verificare
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.

Art.7. Acordarea  Titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al  comunei  Mihail
Kogălniceanu” conferă titularului următoarele drepturi:

a)   de a  participa  la  toate  manifestările  desfăşurate  sub patronajul  Consiliului
Local Mihail Kogălniceanu;

b)  acces  gratuit  la  spectacolele  organizate  de  Consiliul  Local  Mihail
Kogălniceanu;

c)  dreptul  de  susţinere  a  unei  alocuţiuni  scrise  sau  verbale  cu  acordul
organizatorilor manifestării, în situaţia în care manifestările sau festivităţile fac referire la
comuna Mihail Kogălniceanu. 



  
Art.8.  Însemnele  corespunzătoare  Titlului  de „Cetăţean  de Onoare al  comunei

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” sunt Diploma de Cetăţean de Onoare şi Hotărârea
Consiliului Local Mihail Kogălniceanu.

Art. 9.  Titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul
Ialomiţa” se înmânează de către Primarul comunei Mihail Kogălniceanu în cadrul unei
festivităţi publice, organizată în baza unui protocol special, la o dată ulterioară adoptării
hotărârii consiliului local prin care a fost adoptată conferirea acestuia.

Art. 10. Drepturile prevăzute la art. 7 încetează în următoarele situatii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu,

judeţul Ialomiţa”.
Art. 11. (1) Titlul de cetăţean de onoare al comunei Mihail Kogălniceanu poate fi

retras prin hotărâre a consiliului local, în următoarele situaţii:
a) persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă

şi irevocabilă;
b) persoana a produs prejudicii  de imagine sau de altă  natură comunei  Mihail

Kogălniceanu, locuitorilor săi sau ţării.
(2)  Categoriile  de  persoane  care  pot  solicita  retragerea  titlului  de  cetăţean  de

onoare sunt cele prevăzute la art.1 alin. (1).
(3) Retragerea titlului va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de

10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.
(4) Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile prevăzute

la art. 7.
Art.12. Acordarea Titlului  de „Cetăţean  de  Onoare  al  comunei  Mihail

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” se va face prin hotărâre de consiliu local, adoptată cu
votul majorităţii consilierilor locali prezenţi .



          România 
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei

 Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” unui număr de patru persoane

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Mihail Kogălniceanu nr.  ____/___________ privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.
Examinând:

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În 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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa” domnului Tănase Gheorghe, în semn de recunoştinţă pentru împlinirea a
40 de ani de activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Art. 2. Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa” domnului Niţu Crinu, în semn de recunoştinţă pentru împlinirea a 40 de 
ani de activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa” domnului Constantin Ioan, în semn de recunoştinţă pentru împlinirea a 
40 de ani de activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Art. 4. Se acordă Titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa” domnului Radu Dumitru, în semn de recunoştinţă pentru împlinirea a 40
de ani de activitate ca învăţător în comuna Mihail Kogălniceanu.

Art. 5. Înmânarea diplomelor va avea loc în cadrul unei ceremonii organizate la o 
dată ulterioară adoptării prezentei hotărâri, dată ce va fi comunicată cu celeritate 
persoanelor prevăzute la art. 1 – 4.



Art. 6. Modelul diplomei este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
primarului comunei Mihail Kogălniceanu, persoanelor nominalizate la art. 1 - 4.
      

     Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
          Florea Neculai                           Secretar

       Ionescu Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________ 
       



Anexa nr. 1 la HCL nr. ___/__________ 

Modelul diplomei de „Cetăţean de Onoare al 
Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

1) Materialul utilizat pentru confecţionarea diplomei va fi carton satinat, alb pe faţa 
destinată tipăririi, cât şi  pe revers.

2) Diploma va avea lungimea de 21 cm şi lăţimea de 21 cm.
3) Literele vor fi negre.
4) Pe diploma va fi imprimată în partea de sus stânga stema României, iar în partea 

de sus dreapta stema comunei Mihail Kogălniceanu.
5) Chenarul diplomei va fi tricolorul României.
6) Toate diplomele emise vor avea caracteristicile menţionate în prezentul model.

   Preşedinte de şedinţă                                                                  Contrasemnează
       Florea Neculai                                                                               Secretar
                                                                                                       Ionescu Tudoriţa
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