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JUDETUL GALATI 

COMUNA CUCA 

PRIMAR 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 

IMPOZITE SI TAXE.  

 

            

    RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

la proiectul  de hotărâre privind acordarea unui  premiu soţilor în viaţă 

care au împlinit 50 ani de la căsătorie. 
 
        Subsemnata  Gherghe Iuliana funcționar al    compartimentului financiar contabil, 
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, avand in 
vedere solicitarea initiatorului proiectului de hotarare  privind  acordarea unui premiu soţilor 
în viaţă care au împlinit 50 ani de la căsătorie ;  

 In temeiul art. 136 alin.(8) lit.b)  din   Odonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare  ;   
 

  Având în vedere Hotărârea Consiliului local  nr.1 din 27.01.2022  privind adoptarea 
bugetului local  pe anul 2022, 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.155 alin.(4) lit. a)  din Ordonanța  de urgență a Guvernului 
nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;   

      Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021 ;    
   Considerăm  legal şi  oportun iniţierea prezentului proiect de hotărâre   avându-se în 
vedere   că suma necesară a fost prevăzută în bugetul local  şi  faptul că s-a perpetuat   de a 
lungul anilor  acest obicei  de a premia soţii în viaţă care au împlinit 50 ani de la căsătorie  ; 

   În acest an au dreptul la acest premiu un număr de 12  cupluri  iar  suma de 500 lei 
pentru fiecare cuplu nu depăşeşte prevederile bugetare .  
 De asemenea precizăm că suma brută alocată fiecărui premiu  va fi de 550 lei  pentru a 
se putea deduce contribuțiile către bugetul de stat .  
 
      Fata de acestea solicitam aviz favorabil Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local. 
     In consecinta solicitam membrilor Consiliului local ca in sedinta ordinara din 25 
octombrie  , sa dezbata iar in final sa aprobe prezentul proiect de hotarâre. 
 
 

    REFERENT SUPERIOR ,  

            Iuliana Gherghe   


