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JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul  de hotărâre privind acordarea unui  premiu soţilor în viaţă 
care au împlinit 50 ani de la căsătorie.  
___________________________________________________________________ 

Subsemnatul  Vlad Mihăiţă  – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat  prin  
Încheierea  civilă nr. 76/2020  a judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
                                                          
 

  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 

Propun  iniţierea proiectului de hotărâre  privind  acordarea unui premiu soţilor în viaţă 
care au împlinit 50 ani de la căsătorie ;  

 Propun, de asemenea,  ca  de acest premiu să beneficieze   cuplurile în viaţă, ambii soți 
domiciliați în comună   şi cum arătam mai sus au împlinit  50 de ani  de la data  încheierii  
căsătoriei  .            
 Precizăm că în acest an  un număr de  douăsprezece cupluri  întrunesc aceste condiții .  
            Având în vedere faptul că   s-au mai acordat  astfel de premii şi în anii trecuţi tuturor 
cuplurilor  care împliniseră 50  ani de la căsătorie şi ambii soți erau în viaţă , propun  în 
continuare ca  şi cuplurilor care au împlinit în acest an 50 ani de la căsătorie să primească suma 
de  500 lei net . 
 Faţă de acestea solicit raport de specialitate compartimentului  de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Cuca  ,  şi avizul favorabil al Comisiilor de 
specialitate  din cadrul Consiliului local  . 
 
  În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa  
ordinară din  25 octombrie   2022 ,  prezentul proiect de hotărâre  .  
 
     P R I M A R ,  
     Vlad Mihăiţă  


