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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local,  pentru  acordarea „Diplomei de

Onoare” şi a unui premiu în bani familiilor care au împlinit 
50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  întrunit  în  edin a  ordinară  în  lunaș ț
decembrie 2020;

Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti, împreună cu raportul comunș
de specialitate al compartimentelor  de stare civilă i contabilitate;ș

Având în vedere prevederile:
- art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 7, lit. „b”  din Ordonanta de urgenta nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
Văzând:
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolje tiș ;

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1._Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6000 lei în vederea organizării în anul
2020 a „SĂRBĂTORII  ÎMPLINIRII A 50 ANI DE CĂSĂTORIE” a familiilor prevăzute în anexă
la această hotărâre.

Art. 2._Condi iile care trebuiesc îndeplinite pentru premierea acestor familii sunt:ț
-ambii so i să aibă domiciliul stabil pe raza comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț
-să aibă împlini i în anul 2020  cei 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;ț
-ambii so i să fie în via ă la data împlinirii celor 50 de ani de căsătorie.ț ț
Art.  3._Familiile  care  îndeplinesc  condi iile  prevăzute  la  art.2  vor  depune  la  registraturaț

primăriei actele doveditoare: certificatul de căsătorie în original i copie xerox pentru a fi confirmate;ș
actul de identitate i copie xerox din care să rezulte domiciliul.ș

Art. 4._Primarul comunei şi Compartimentul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  5._Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  potrivit  legii,  prin  grija  secretarului  general  al
comunei Doljeşti, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT
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Anexă  la HCL nr.  din 

LISTA PERSOANELOR CARE ÎN ANUL 2020 AU ÎMPLINIT  50 DE ANI DE 
CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Actul, data şi locul căsătoriei Domiciliul

1 STANCA EUGEN i ANGHELINAș 18/06.08.1970 DOLJE TIȘ DOLJE TIȘ

2 SCRIPCARU GHEORGHE i MONICAș 21/06.09.1970 DOLJE TIȘ BURUIENE TIȘ

3 PERICICĂ VASILE i ELENAș 27/27.09.1970 DOLJE TIȘ BURUIENE TIȘ

4 LUNGU PETRU i VERONICAș 29/07.10.1970 DOLJE TIȘ BURUIENE TIȘ

5 SCRIPCARU TEFAN i ELENAȘ ș 31/12.10.1970  DOLJE TIȘ BURUIENE TIȘ

6 OICAN IOSIF i IACOBINAȘ ș 22/ 19.10.1969 DOLJE TIȘ ROTUNDA

7 ENACHE VASILE i LENU A ș Ț 38/09.11.1970 DOLJE TIȘ BURUIENE TIȘ

8 BÂRLESCU NICOLAIE i MARIAș 28 / 27.10.1969 TĂMĂ ENIȘ ROTUNDA
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Nr.10262 din 26.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local, pentru

acordrea”Diplomei de Onoare” i a unui premiu în bani familiilor care au împlinit 50 de ani deș
căsătorie neîntreruptă

Domnilor consilieri,
Având în vedere că împlinirea a 50 de ani de căsătorie în viata unei familii, reprezintă un lucru

deosebit de care nu to i au ansa de a se bucura, considerăm o datorie morală să sărbătorim persoaneleț ș
vârstnice care au trăit, au muncit i i-au întemeiat o familie în comuna Dolje ti, dovedindu-le prinș ș ș
aceasta respectul pe care îl avem pentru ei i pe care îl merită din plin.ș

A a  cum  Statul  Român  ocrote te  căsătoria  i  familia,  Primăria  Comunei  Dolje ti  caș ș ș ș
recuno tin ă i respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie i care au reu it săș ț ș ș ș
treacă peste toate încercările i obstacolele vie ii,  acordă ș ț “Diploma de Onoare” la care se vor adăuga
premii în valoare de 500 lei pentru fiecare familie.

Prin înaintat de către secretarul comunei Dolje ti se propune acordarea “Diplomei de Onoare”ș
i plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 8 familii din Comuna Dolje ti, care au împlinit 50ș ș

de ani de la căsătorie i care au depus acte doveditoare (certificat de căsătorie i actele de identitate).ș ș
Ca urmare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă rugăm să aproba i proiectul deț

hotărâre în forma prezentată.

Primarul Comunei Dolje ti,ș
LUNGU ALBERT
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APROB,
PRIMAR

LUNGU ALBERT

Raport de specialitate
în vederea adoptării de către Consiliul Local al Comunei Dolje ti, a unui proiect de hotărâre,ș

prin care să se aprobe efectuarea unor cheltuieli din bugetul local, pentru acordarea “Diplomei
de Onoare” i a unui premiu în bani familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorieș

neîntreruptă

Având în vedere că împlinirea 50 de ani de căsătorie în via a unei familii, reprezintă un lucruț
deosebit de care nu to i au ansa de a se bucura, considerăm o datorie morală să premiem persoaneleț ș
vârstnice care au trăit, au muncit i i-au întemeiat o familie în comuna Dolje ti, dovedindu-le prinș ș ș
aceasta respectul pe care îl aveam pentru ei i pe care îl merită din plin. Aceste cupluri sunt oameniiș
care ne alcătuiesc istoria, care ne reliefează trecutul i ne formează viitorul.ș

Un număr de 8 familii din comuna Dolje ti au solicitat plata premiului sabilit de către Consiliulș
Local.

Având în vedere că solicitările acestor familii se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 11 din
14 februarie  2020 privind  aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2020,  bugetul  instituţiilor  publice  şi
activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2020, propun întocmirea unui
proiect de hotărâre precum i pezentarea acestuia  spre aprobare Consiliului  Local,  prin care să seș
aprobe plata premiului de 500 lei pentru fiecare familie din comuna Dolje ti care a împlinit 50 de aniș
de la căsătorie, figurează cu domiciliul în comuna Dolje ti si care a depus actele doveditoare.ș

Familiile  care  urmează  a  fi  premiate  sunt  cuprinse  în  tabelul  anexat,  parte  integrantă  a
proiectului de hotărâre.
  Fa ă de cele prezentate mai sus, vă rog să dispune i.ț ț

Secretarul General al Comunei Dolje ti,                                   Contabil,ș
     Cezar Mihaela                                                                  Maria Adochi eiț
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