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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor premii veteranilor, văduvelor de veterani de  

război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor  

care au împlinit vârsta de 85 ani 

  
 
 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta ordinara din 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian,  

 Având în vedere : 

- Referatul de spcialitate nr. 12223/24.07.2020 al compartimentului stare civilă, 

- Raportul de specialitate nr. 12225/27.07.2020, 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Văzând prevederile art. 129, alin.2, alin.4, lit.a, alin.7, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

PROPUN: 

 

Art.1 – Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 200 lei net, din bugetul local pe anul 

2020 al orașului Techirghiol, veteranilor, văduvelor de veterani de război, cuplurilor care 

aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit vârsta de 85 ani, conform 

anexei - parte integrantă din prezenta. 

 Art.2 – Se aprobă includerea pe listă suplimentară a persoanelor ce nu sunt prevăzute în 

prezenta anexă și care se încadrează în criteriile de acordare a premiului. 

Art.3 – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj, o va comunica 

persoanelor și instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI ARHIVĂ 

Nr. 12225 din 24.07.2020 

           VIZAT, 

                   PRIMAR, 

                                                                                              SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor premii veteranilor, văduvelor de veterani 

de război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit 

vârsta de 85 ani 

 

TEMEIUL DE FAPT: Având în vedere tradiția anuală, cand incercam  printr-un gest firesc să ne 

arătăm prețuirea pentru bătrânii orașului nostru, pentru acele familii care au știut să descopere și 

să păstreze frumos secretul căsniciei de aur, precum şi veteranilor, văduvelor de veterani de război, 

înaintăm prezentul raport de specialitate și facem propunerea de acordare a uno premii in valoare 

de 200 lei net, din bugetul local pe anul 2020 al orașului Techirghiol, veteranilor, văduvelor de 

veterani de război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit 

vârsta de 85 ani. 

TEMEIUL DE DREPT: 

-  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ  - art.128, 

art.139. 

 

1. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  

 

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:  Propunem acordarea unor premii in 

valoare de 200 lei net, din bugetul local pe anul 2020 al orașului Techirghiol, veteranilor, 

văduvelor de veterani de război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care 

au împlinit vârsta de 85 ani, conform anexei - parte integrantă din prezenta. La tabelul atașat 

prezentului raport, se adauga o lista suplimentară de 15 persoane dar care se încadrează în criteriile 

de acordare a premiului. 
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- O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ  - art.128, 

art.139 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI:  Prupunem acordarea unor premii in valoare de 200 lei 

net, din bugetul local pe anul 2020 al orașului Techirghiol, veteranilor, văduvelor de veterani de 

război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit vârsta de 85 

ani, conform anexei - parte integrantă din prezenta. La tabelul atașat prezentului raport, se adauga 

o lista suplimentară de 15 persoane dar care se încadrează în criteriile de acordare a premiului. 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se face 

referire in contextul raportului) 

- Referat Stare civilă, 

- Lista cu persoanele care au varsta peste 85 de ani, au peste 50 ani de casatorie sau 

sunt veterani de razboi. 

 

AVIZAT, 

CBIT 

Văleanu Viorel 

AVIZAT, 

ŞEF SERVICIU/DIRECŢIE 

AXÂN MIOARA 

SECRETAR/ 

JURIST 

Dr.Jr. Paroșanu 

Niculina  

ÎNTOCMIT, 

Insp. Palamariu 

Cristina  

    

 

 

 


