
               ROMANIA  

  JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL  GAESTI   

 

  PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  acordarii unor premii persoanelor care implinesc 50 si 60 de ani de  casatorie 

precum si a unei persoane  care  implineste 100 de ani 

 

 Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

 Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public de Asistenta Sociala  înregistrat sub nr. 

10.671/03.07.2018; 

- rapoartele comisiilor de  Invatamant si protecte sociala si Buget  - Finante  din cadrul 

Consiliului Local Gaesti 

 In conformitate  cu  : 

a) art.36 alin.(1), alin (2), lit. b , alin (4), lit. a şi alin (6), lit. a, punctul 2 şi 3 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) art.19 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



HOTARASTE   : 

 

Art.1. Aprobă acordarea unui  premiu în sumă de 1000 lei fiecărei 

familii care aniversează 50 de ani , respectiv 60 de căsătorie neîntreruptă, precum şi celei  mai 

în vârstă persoane având cu domiciliul în orasul Gaesti  , conform anexelor care  fac parte  

integramta din prezenta hotarare  . 

 Art.2. Sumele necesare acordării premiilor prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în bugetul 

orasului Gaesti  şi se vor acorda în baza documentelor doveditoare: certificate de căsătorie, acte 

de identitate, certificate de naştere, etc. 

Art.3 – Cu  ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Serviciului  Buget – Contabilitate 

Impozite si Taxe  locale  , Informatica si Serviciul Public de Asistenta Sociala   

   Art.4. Secretarul orasului Gaesti   comunică prezenta hotărâre : 

- Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita 

  -   Serviciului  Buget – Contabilitate Impozite si Taxe  locale  , Informatica ; 

   -  Serviciul Public de Asistenta Sociala   

INITIATOR  , 

Primar  , 

 Gheorghe  Grigore   

 

                                                                                  Avizat  de  legalitate  ,  

                                                                                  Secretar  ,  

                                                                                  Jr. Diaconu Mitica  

 

 

 

 



EXPUNERE DE  MOTIVE   

 la proiectul de  hotarare  privind aprobarea  acordarii unor premii persoanelor care implinesc 50 

si 60 de ani de  casatorieprecum si a unei persoane  care  implineste 100 de ani 

 

      Cu   ocazia  zilelor orasului Gaesti  administraţia locala a acordat premii cuplurilor care au 

aniversat 50, respective 60  de ani de căsătorie neîntreruptă în anul respectiv, precum şi celor mai 

în vârstă persoane cu domiciliul în orasul Gaesti   

     Având în vedere tradiţia creată şi ecoul pozitiv pe care l-a avut această ceremonie de-a 

lungul anilor, ne propunem ca şi în acest an să organizăm o ceremonie de acordare de diplome şi 

premierea cu suma de 1000 lei fiecărei familii care aniversează 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă, precum şi celor mai în vârstă persoane având cu domiciliul în orasul Gaesti , în 

semn de preţuire şi respect pentru exemplul pozitiv oferit de aceste modele, cornenilor. 

Premierea va avea loc odată cu organizarea festivităţilor prilejuite de sărbătoarea orasului  

în luna iulie. 

Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre . 

 

 

Primar  , 

 Gheorghe  Grigore   


