ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T Ă R Ă R E A Nr.58
Din 19 Noiembrie 2012

Privind: Acordarea diplomelor de fidelitate şi a unor premii cuplurilor comunei noastre care au
împlinit în anul curent cel putin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,cadouri tuturor elevilor şcolari şi
preşcolari şi pensionarilor de la 70 de ani în sus.
La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Brăila;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr.2/26.01.2012 privind bugetul local pe anul 2012;
Văzănd Raportul compartimentului contabilitate precum şi avizul celor trei comisieii de specialitate
de la nivelul comunei;
Văzănd bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
In baza art.36 alin. 1,alin. 2 ,lit. d,alin.6 ,lit.a, pct. 2 din Legea nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. a coroborat cu prevederile art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001
cu modificările şi completările ulterioare,privind administraŃia publică locală;

HOTĂRĂSTE :

Art.1. Se aprobă acordarea DIPLOMELOR DE FIDELITATE şi a unor premii,o singură dată, unor
cupluri,care au împlinit sau împlinesc în anul curent cel puŃin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Art.2. In vederea acordării diplomelor de fidelitate şi a premiilor în bani,solicitanŃii vor depune la
serviciul de asistenŃâ socială de pe langă Primaria locală spre a fi verificate următoarele documente:
a) cerere
b) acte de identitate(copii xerox)
c) certificate de căsătorie(copii xerox)
Art.3. Se aprobă elevilor şcolari şi preşcolari din şcolile şi grădiniŃele comunei noastre cadouri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Art. 4. Se aprobă cadouri pensionarilor cu vărsta de peste 70 de ani.
Art. 5. Sumele acordate să fie încadrate în limitele bugetului local aprobat pe anul 2012
Art. 6 Prezenta hotărăre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Romanu prin compartimentele
contabilitate şi asistenŃă socială.
Art.7. D-ul secretar de comună va comunica prezenta hotărăre celor interesaŃi şi o va duce la
cunostin Ńa publică prin orice mijloace de informare.

Presedinte de sedinŃă,
Calu Neculai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
P R I M A R

P R O I E C T DE H O T Ă R Ă R E
Din 19 Noiembrie 2012

Privind: Acordarea diplomelor de fidelitate şi a unor premii cuplurilor comunei noastre care au
împlinit în anul curent cel putin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,cadouri tuturor elevilor şcolari şi
preşcolari şi pensionarilor de la 70 de ani în sus.
La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Brăila;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr.2/26.01.2012 privind bugetul local pe anul 2012;
Văzănd Raportul compartimentului contabilitate ;
Văzănd bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
In baza art.36 alin. 1,alin. 2 ,lit. d,alin.6 ,lit.a, pct. 2 din Legea nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. a coroborat cu prevederile art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001
cu modificările şi completările ulterioare,privind administraŃia publică locală;

HOTĂRĂSTE :

Art.1. Se aprobă acordarea DIPLOMELOR DE FIDELITATE şi a unor premii,o singură dată, unor
cupluri,care au împlinit sau împlinesc în anul curent cel puŃin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Art.2. In vederea acordării diplomelor de fidelitate şi a premiilor în bani,solicitanŃii vor depune la
serviciul de asistenŃâ socială de pe langă Primaria locală spre a fi verificate următoarele documente:
a) cerere
b) acte de identitate(copii xerox)
c) certificate de căsătorie(copii xerox)
Art.3. Se aprobă elevilor şcolari şi preşcolari din şcolile şi grădiniŃele comunei noastre cadouri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Art. 4. Se aprobă cadouri pensionarilor cu vărsta de peste 70 de ani.
Art. 5. Sumele acordate să fie încadrate în limitele bugetului local aprobat pe anul 2012
Art. 6 Prezenta hotărăre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Romanu prin compartimentele
contabilitate şi asistenŃă socială.
Art.7. D-ul secretar de comună va comunica prezenta hotărăre celor interesaŃi şi o va duce la
cunostin Ńa publică prin orice mijloace de informare.
PRIMAR,
VASILACHE DUMITRU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
P R I M A R

E X P U N E R E DE M O T I V E
============================

Privind : Acordarea diplomelor de fidelitate şi a unor premii cuplurilor comunei noastre care au împlinit
în anul curent cel putin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,cadouri tuturor elevilor şcolari şi preşcolari şi
pensionarilor de la 70 de ani în sus.

Analizănd prevederile bugetului local pe anul 2012 şi în conformitate cu hotărările luate in anii
precedenŃi pentru luna cadourilor şi a sărbatorilor de iarnă,propun Consiliului local comunal să acordăm
cadouri următoarelor categorii de persoane:
- Copiilor si elevilor scolari si prescolari din cadrul gradinitelor si scolilor comunei noastre.
- Pensionarilor cu varsta de la 70 de ani si peste
- Familiilor care au implinit varsta de 50 de ani de la casatorie.

Prin grija compartimentelor contabilitate si asistenta sociala se vor lua toate masurile in vederea
acordarii tututor persoanelor care se incadreaza in proiectul de hotarare initiat in acest sens.

Va multumesc.

PRIMAR,
VASILACHE DUMITRU

DE ACORD ,
P R I M A R
VASILACHE DUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE
========================

Privind acordarea diplomelor de fidelitate şi a unor premii cuplurilor comunei noastre care au
împlinit în anul curent cel putin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,cadouri tuturor elevilor şcolari şi
preşcolari şi pensionarilor de la 70 de ani în sus.

In acesta perioada,pe adresa Primariei locale au sosit un numar important de scrisori din partea
cetatenilor care solicita instituirea si acordarea diplomelor de fidelitate si a unor premii in bani si
cadouri,cuplurilor ajunse la 50 de ani de casatorie neintrerupta.
Totodata este necesar a se inmana copiilor scolari si prescolari precum si pensionarilor de la varsta
de 7o de ani in sus cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna deoarece avem bani prevazuti si aprobati in
bugetul local pe anul 2012.
Actiunea este una de interes deosebit pentru comunitate si consider ca trebuie sa aibe un caracter
permanent iar actele necesare in vederea acordarii diplomelor de fidelitate si a premiilor in bani sau
cadouri trebuie sa fie
a) cerere
b) acte de identitate(copii xerox)
c) certificate de căsătorie(copii xerox)
Fata de precizarile de mai sus,consider ca sunt indeplinite conditiile pentru adoptarea unei hotarari
de asemenea importanta pentru comunitate.

I N S P E C T O R,
TARAŞ

FĂNICA

