
                  ROMANIA 

        JUDETUL DAMBOVITA  

     CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind   premierea cuplurilor care implinesc  50 si 60 de   ani de  casatorie  in anul 2019 

 

 Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita  

Avand in vedere : 

- expunerea de  motive  a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- referatul  nr. 11.329/08.07.2019 al Serviciului  Buget - Contabilitate  , Impozite si Taxe  

Locale si Informatica ;   

- avizul si  Buget – Finante si  Invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul Consiliului 

Local ; 

In conformitate  cu  :  

     - HCL  nr.22 din 15.04.2019 privind aprobarea bugetului  de  venituri si cheltuieli  pe anul 

2019; 

 - prevederile  art.129 alin.2,  lit.d si  alin .7 , lit . (b),  din   Codul Administrativ -OUG  

nr.57/2019 

In temeiul :  

- art. 139 alin.(1), din   Codul Administrativ -OUG  nr.57/2019; 

 

HOTARASTE   : 

ART.1  - Se  aproba acordarea  de  premii  in valoare   de 1 .000 lei  ,  unui  numar de  34 de  

cupluri , care implinesc  50 si 60 de   ani de  casatorie  in anul 2019 . 

ART.2 – Plata sumei precizate  la art. 1 se  va face   din bugetul local  al Orasului  Gaesti   , de  

la capitolul  68.02.50.50- ,,Alte  cheltuieli  in domeniul asistentei  sociale  ,, ainiatul 20.30.30 . 

ART. 3 -  Primarul Orasului Gaesti , prin  aparatul de specialitate  : Serviciul Buget Contabilita-

te , Impozite si Taxe Locale , Informatica , vor duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari   



ART.4 -  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Dambovita  si celor 

nominalizati cu ducerea la indeplinire a hotararii .  

 

 

 

 

INITIATOR   ,  

Primar , 

Jr. Gheorghe  Grigore   

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat de  legalitate     ,    

                                                                                                                     Secretar  ,  

 

                                                                                                                       Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE  

privind   premierea cuplurilor care implinesc  50 si 60 de   ani de  casatorie  in anul 2019 

 

    In semn de pretuire  pentru exemplu dat societatii , din respect  pentru  familie  si traditii 

propun spre  aprobare  Consiliului Local Gaesti  prezentul proiect de  hotarare   care are  ca 

obiect premierea cuplurilor care implinesc  50 si 60 de   ani de  casatorie  in anul 2019 , in cadrul 

manifestarilor care au loc cu  ocazia zilelor  orasului  .Propun acordarea  unui premiu in valoare 

de  1000 de  lei  unui  numar de  34 de  astfel de  cupluri . 

 

 

 

PRIMAR  ,  

 

Jr. Gheorghe Grigore   


