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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 în ședința ordinara din data de 30.07.2020,  

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

– Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1, precum 

şi avizul de legalitate al secretarului orașului Techirghiol, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 12096/23.07.2020,  

- Referatul de specialitate nr. 12225/24.07.2020 al compartimentului Relaţii cu publicul si 

Arhivă, 

- 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.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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.  

 

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, 1 abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi – 36.07.2020. 
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