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H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 

pentru acordarea unor premii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 

    

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 28 aprilie 2017; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 2938/RG/2017, ale domnului Ilie 

Viorel – primarul comunei, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor premii 

cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu condiția domiciliului stabil al soților în 

comuna Răducăneni; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3228/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

3168/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se aprobă acordarea unui premiu în cuantum net de 500 lei fiecărui cuplu care a împlinit 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu condiţia domiciliului stabil al soților în comuna Răducăneni.   

 Art. 2 - Pentru a beneficia de prevederile art. 1, persoanele interesate vor depune la registratura 

instituției o cerere însoţită de următoarele documente: 

a) actele de identitate ale soţilor (original şi copie); 

b) certificatul de căsătorie (original şi copie). 

Art. 3 – Plata premiilor se va face din bugetul local al comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 

23/30.03.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, de la cap. Autorități Publice, cod 510103, 

titlul Bunuri și servicii, cod. 203007.  

Art. 4 – Începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 91/13.12.2007 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru acordarea unor premii cuplurilor care au împlinit 50 de 

ani de căsătorie neîntreruptă, precum și unor persoane considerate cele mai vârstnice din comună se 

abrogă. 

Art. 5 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Compartimentului registratură, precum şi Instituției Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 28 aprilie 2017. 

 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                 Consilier local 

 

                           BOTEZATU GEORGEL                                                                                   
                                                                                                                                                                       Contrasemnează 

                                                                                                                                                                                        Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                                        Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni. 


