ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind acordarea “Diplomei de aur” si a unui premiu, cuplurilor din comuna Fratautii Noi
care implinesc in anul curent 50 de ani de casatorie
Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 5634 din 04.07.2017;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5633 din 04.07.2017 ;
- raportul comisiei de specialitate nr.6819 din 21.08.2017 ;
- prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017- Legea bugetului de stat pe anul 2017 si
ale Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art. 36 alin. (2), lit. “b”si alin.(4), lit.(a) si ale art. 45 alin. (2) lit.a si ale alin.(6)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba acordarea “Diplomei de aur” si a unui premiu in suma neta de 200 lei
cuplurilor din comuna Fratautii Noi care implinesc in anul curent 50 de ani de casatorie
neîntreruptă .
Art.2. (1) Premiul prevazut la articolul 1 se acordă la cererea scrisă a persoanelor
îndreptatite, care se va depune la registratura Primăriei comunei Fratautii Noi până la data de 7
septembrie 2017.
(2) Cererea va fi însotită de următoarele documente, in original si copie xerox:
a) actele de identitate al ambilor soti din care să rezulte că au domiciliul stabil
pe raza comunei Fratautii Noi;
b) certificatul de căsătorie;
Art.3. Inmanarea diplomelor si a premiilor prevazute la articolul 1 se va face in cadrul unei
festivitati, de catre primarul comunei in prezenta consilierilor locali.
Art.4. Primarul comunei si biroul-financiar contabil al primariei vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,
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