ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.51
din 18 august 2020 .
privind: acordarea unui premiu soţilor în viaţă care au împlinit 50 ani de la căsătorie .
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 4417 din 13.08.2020.
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată la nr.4417
din 13 august 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.4421 din 13 august 2020 ;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25.02.2020 privind adoptarea
bugetului pe anul 2020, potrivit căreia Consiliul local a aprobat alocarea de fonduri la
capitolul 68.02.57 pentru acordarea unui premiu soţilor în viaţă care au împlinit 50 ani de la
căsătorie ;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum şi art.139 alin.(3) lit.e) din Ordonanţa
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E :
Art.1. Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 500 lei soţilor în viaţă care au
împlinit 50 de ani de la căsătorie, potrivit Anexei la prezenta hotărâre. .
Art.2. Acordarea premiului prevăzut la art.1, celor 10 cupluri , se va face în cadru
festiv în sala de şedinţe de la Căminul cultural din comună prin grija primarului comunei
care va oferi premiile .
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , în termenul prevăzut de lege și o va publica în MOnitorul Oficial local .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Gheorghe Negrea
Contrasemnează
Secretar UAT , Marin Angelică

