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PROJECT DE HOTARARE nr. 78/30.09.2019
Privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur"prin acordarea unor premii si "Diplome de

fidelitate " cuplurilor care au implinit 50 de ani, si peste 50 de ani de la casatorie,

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,
- Referatul de aprobare nr. 495/14.10.2019, intocmit de primarul comunei Roata de Jos, Judetul

Giurgiu;
- Prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
-Prevederile H.C.L. 31/23.04.2019, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli at

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2019, al listei anuale de investitii 2019 si al programului
anual de investitii publice 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare;

-Prevederile art. 129, alin. (2), lit. "d" si alin. (7), lit. "b" si art. 155 alin (1), lit. "d" din OUG 57/2019
privind codul administrativ

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, propun
Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobarea Proietului de Hotarare privind
aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur"prin acordarea unor premii si "Diplome de
fidelitate" cuplurilor care au implinit 50 de ani, si peste 50 de ani de la casatorie si adoptarea unei
hotarari in acest sens, care va avea urmatoarele articole:

Art. 1. Se aproba incepand cu data de 04. / 1 .2019, sä se acorde o recompensa baneasca in surna
neta de 50 0 lei i o diploma de fidelitate, cuplurilor, cetateni ai comunei, care la data depunerii cererii
au implinit eel putin 50, si peste 50 de ani de convietuire neintrerupta de la incheierea casatoriei.

Art. 2. Se aproba Metodologia de acordare a sumei de 400 lei net i a diplomei de fidelitate, care
constituie anexa nr. 1 la prezenta hotarare Regulament.

Art. 3. Se aproba cheltuielile in suma de loo .000 lei, plata se va efectua din capitolul de
cheltuieli 67.02 „Cultura, recreere i religie", subcapitol 67.02.03.30 „Alte servicii culturale", articol bugetar
59.22 „Actiuni cu caracter stiintific i social -cultural".

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza serviciile de specialitate,
carora le va fi comunicat un exemplar din prezenta hotarare.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Roata de
Jos, Judetul , in termenul prevazut de lege, primarului comunei Roata de Jos, Serviciul de Evidenta a
Persoanelor a Comuna Roata de Jos, Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale
Institutiei Prefectului - Judetul Giurgiu.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur"prin acordarea unor premii Si

"Diplome de fidelitate "care au implinit 50 de ani, si peste 50 de ani de la casatorie

i A I

Prin Raportul de aprobare nr.......f...q..... /)9i 2°/Primarul Comunei Roata de Jos,

propune elaborarea unui proiect de hotarare cu rrrivire la aprobarea organizarii evenimentului

"Nunta de Aur" prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de

ani , si peste 50 de ani de la casatorie.

Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de

Aur" prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani , si peste

50 de ani de la casatorie.

"Nunta de aur"- un moment emotionant la care sunt invitate sa se inscrie cuplurile din

comuna Roata de Jos, care au implinit 50 de ani de casnicie , Si peste 50 de ani de casatorie

neintrerupta, sau care urmeaza sa-I implineasca pe parcursul anului 2019.

In vremurile tumultoase pe care le parcurgem , notiunea de familie si-a pierdut din

insemnatatea sa, din respectul ce trebuie sa si-I poarte cei doi (sot-sotie). Societatea evolueaza prin

familie, iar respectul si increderea , este unul dintre reperele esentiale a rezistarii in timp a familiei.

Datorita faptului ca aniversarea a 50 de ani de la casatorie reprezinta un eveniment

deosebit in viata oricarei familii, consideram oportuna initierea unui proiect de hotarare avand ca

object aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur" prin acordarea unor premii si diplome de

fidelitate.



Asa cum statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria Connunei Roata de Jos, ca

drept recunostinta si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie si peste 50 de

ani, care au reusit sa treaca peste toate incercarile si obstacolele vietii , acorda "Diploma de

fidelitate" la care se vor alatura si premii in valoare de 500 lei, pentru fiecare familie.

"Diploma de fidelitate"si premiul in valoare de 500 lei pentru fiecare familie , se acorda pe

baza copiei Certificatului de Casatorie si a Actului de Identitate , care sa ateste ca sotii domiciliaza in

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu.

Pentru finantarea cheltuielilor legate de organizarea evenimentului "Nunta de aur" si pentru

premii se vor aloca sume din bugetul local — sectiunea de functionare de la capitolul 67.02- "Cultura,
recreere si religie, subcapitolul bugetar "Alte servicii in domeniul culturii , recreerii si religiei"(

67.02.50), articolul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii( 20.30.30).

Sarbatorirea a peste jumatate de secol impreuna, este un eveniment special in viata fiecarui

cuplu, ce a traits la bine si la rau, aproape o viata de om , si este in acelasi timp , un prilej deosebit

pentru aceste familii , de a fi cinstite de catre comunitatea careia I s -au dedicate atatia ani.

Avand in vedere ca acest eveniment din viata unei familii reprezinta un lucru deosebit, pe

care nu toti au sansa de a -I sarbatori, consideram ca o datorie morala sa sarbatorim persoanele

varstnice care au trait, au muncit si si-au intemeiat o familie in comuna Roata de Jos, dovedindu-le

prin aceasta, respectul pe care il avem pentru ei , si pe care il merita pe deplin.

In conformitate cu prevederile art.129 alin.1 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind

Codul administrativ., propunem Consiliului local al comunei Roata de Jos aprobarea sumei de

100.000 lei necesara organizarii evenimentului "Nunta de aur"

REFERENT STARE CIVILA

PETRE ECATERINA
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CERERE

Subsemnatul (a) .......................................................................,
domiciliat(a) in comuna Roata de jos, satul ...........................................................str.

........................ nr. ....... tel: ..............................., va rog sa
aprobati acordarea premiului pentru cuplurile care aniverseaza 50 de ani de
casatorie.

Alaturat anexez copii dupa urmatoarele documente :
• Copie dupa actele de identitate , valabile la data depunerii;
• Copie dupa Cerificatul de casatorie.
Declar pe propria raspundere ca nu am mai solicitat si nu am mai beneficiat
de premiu acordat cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie.

Data ........................................ Semnatura ....................

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI ROATA DE JOS
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La proiectul de hotarare privind acordarea "Diplomei de fidelitate "si plata unui prenniu in valoare de

500 lei, celor 160 de familii din comuna Roata de Jos, care au implinit 50 de ani si peste 50 de ani de

casatorie neantrerupta, si care au depus cerere insotita de copii dupa actele doveditoare

Avand in vedere ca implinirea a 50 de ani de casatorie in viata unei familii, reprezinta un

lucru deosebit de care nu toti au sanssa de a se bucura , consideram o datorie morala sa sarbatorim

persoanele varstine care au trait, au muncit si si-au intemeiat o familie in comuna Roata de Jos,

dovedindu-le prin aceasta, respectul pe care il avem pentru ei si pe care il nnerita din plin .

Asa cum Statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria Comunei Roata de Jos, ca

recunostinta, si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de la casatorie, si care au reusit sa

treaca peste toate incercarile si obstacolele vietii , acorda "Diploma de fidelitatela care se adauga

premiul in valoare de 500 lei.

In comuna noastra un numar de 160 familii au implinit 50 de ani de la casatorie, si peste 50

de ani.

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.129 alin.1 din Ordonanta de urgenta

nr.57/2019 privind Codul adnninistrativ, va rog sa aprobati proiectul de hotarare, in forma

prezentata.

PR ARLIEC UNEI ROATA DE JOS

ARIN



ROMANIA

JUDETUL GIURGIU

COMUNA ROATA DE JOS

NR ......................

RAPORT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind acordarea "Diplomei de fidelitate "Si plata unui premiu in valoare de

500 lei, celor 160 de familii din comuna Roata de Jos, care au implinit 50 de ani si peste 50 de ani de

casatorie neantrerupta, si care au depus cerere insotita de copii dupa actele doveditoare

Avand in vedere ca implinirea a 50 de ani de casatorie in viata unei familii, reprezinta un

lucru deosebit de care nu toti au sanssa de a se bucura , consideram o datorie morala sa sarbatorim

persoanele varstine care au trait, au muncit si si-au intemeiat o familie in comuna Roata de Jos,

dovedindu-le prin aceasta, respectul pe care il avem pentru ei si pe care il nnerita din pun.

Asa cum Statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria Comunei Roata de Jos, ca

recunostinta, si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de la casatorie, si care au reusit sa

treaca peste toate incercarile si obstacolele vietii , acorda "Diploma de fidelitatela care se adauga

premiul in valoare de 500 lei.

In comuna noastra un numar de 160 familii au implinit 50 de ani de la casatorie, si peste 50

de ani.

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.129 alin.1 din Ordonanta de urgenta

nr.57/2019 privind Codul administrativ, va rog sa aprobati proiectul de hotarare, in forma

prezentata.

PRIMARUL SOMMETTrOATANDE JOS



JUDETUL GIURGIU

COMUNA ROATA DE JOS

Anexa la H.C.L.nr .....................

REGULAMENT

privind acordarea Diplomei de fidelitate si a premiilor pentru

cuplurile care aniverseaza 50 de ani de la casatorie

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art.1(1) Prezentul regulament se aplica procedurii privind acordarea unui premiu pentru

cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie;

(2) Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, , cadrului general si a procedurii

pentru acordarea unui premiu pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie, acordat din

bugetul local al comunei Roata de Jos.

(3) Procedura de acordare este nediscriminatorie.

Art.2 In intelesul prezentului Regulament , termenii si expresiile de mai jos, au urnnatoare

semnificatie:

- lnstitutia publica — Primaria connunei Roata de Jos
- Beneficiar — solicitantul ( sot sau sotie) caruia i se acorda diploma si premiul in conditiile

prezentului Regulament;
- Cerere tip — cererre pentru acordarea diplomei si a premiului si declaratia pe propria

raspundere connpletate de solicitant, in vederea obtinerii acestora;
- Copie conform cu originalul — copie sinnpla pe care apare mentiunea "conform cu

originalursi semnatura solicitantului.Nu este necesar ca aceasta copies a fie legalizata la
notar.

- Premiul — suma de bani acordati din bubetul local al comunei Roata de Jos,dupa cum
urmeaza :

• Premiu in cuantum de 500 lei/familie



Art.3 Principiile care stau la baza acordarii diplornei si a premiului sunt:

• Transparenta — Punerea la dispozitia tuturor celor interesati si a informatiilor

referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea premiului;

Excluderea dublei participari — acelasi cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai

multor premii , pentru aceiasi aniversare;

Art. 4 (1) Cuplul solicitant poate beneficia doar o singura data de diploma si premiul aferent

aniversarii a 50 de ani de casatorie.

(2) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de catre unul dintre soti.ln acest sens,

depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizeaza prin procura, decat in situatii

exceptionale.

CAPITOLUL II . CONDITII DE ELIGIBILITATE

Art.5 (1) Cuantul premiului este de 500 lei/familie.

(2) Conditiile cumulative pentru acordarea premiului sunt:

- cuplul aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta si peste 50 de ani;

- ambii soti sunt in viata la momentul depunerii cererii ;

- ambii soti sa aibe domiciliul in comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu.

(3) Diploma de fidelitate si premiul pentru aniversarea a 50 de ani de casatorie , se acorda o

singura data, familiilor care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.

(4) Prin "Familie", in sensul regulamentului , se intelege, sotul si sotia aflati in viata la data

depunerii solicitarii, care au o casnicie neintrerupta 50 de ani.

(5) Sumele reprezentand premiul in lei, in echivalent de 500 lei /fannilie pentru aniversarea

a 50 de ani de casatorie vor fi acordate de Primaria Comunei Roata de Jos, in conditiile prevazute la

alin.(2).

(6) Solicitantii vor depune la sediul Primariei Comunei Roata de Jos dosarul complet, compus

din :

* cerere tip ( Se elibereaza de catre Primaria Comunei Roata de Jos), si se completeaza de

oricare dintre soti;

* copii conforme cu originalul ale actelor de identitate (Cl. sau B.I.) ale ambilor soti, valabile

la momentul depunerii;

* copie "conform cu originalul " a Certificatului de casatorie.

Pentru conformitate , solicitantul va prezenta toate actele mentionate anterior, si in original.



Art.7 (1) Premiul poate fi solicitat in termen de 60 de zile calendaristice de la data implinirii a

50 de ani de casatorie, conform certificatului de casatorie. Dosarul se va depune la sediul Primariei

Comunei Roata de Jos, de catre unul dintre soti;

(2) Cererea de acordare a diplomei si a premiului va fi analizata in termen de 30 de zile

calendaristice , de la data depunerii dosarului complet.

(3)Premiul va fi acordat in numerar , cu obligatia indeplinirii cumulative a conditiilor

prevazute in prezentul Regulament.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A DIPLOMEI SI A PREMIULUI

Art.8 Solicitantul va depune dosarul complet la Secretariatul Primariei Roata de Jos, din str.

Republicii nr.65, localitatea Roata de Jos.

CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE

Art.9 Dispozitii le prezentului Regulament se completeaza in mod corespunzator cu

dispozitiile HCL , privind acordarea "Diplomei de fidelitate"si acordarea unui premiu pentru familiile

care aniverseaza 50 de ani de casatorie.

VICEPRIMAR,

POPA DANUT-NICOLAE



ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

COMUNA ROATA DE JOS
NR . . . . . . . . ....../ . . . . . . . . . . . . .......

ANUNT

In temeiul prevederilor art.7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicata, Primaria comunei Roata de Jos, anunta locuitorii
comunei ca s -a eleborat si afisat la sediul primariei si pe site-ul www.comunaroatadejos.ro, in
data de . . . . . . ......, Regulamentul privind acordarea Diplomei de Fidelitate si a premiului
pentru cuplurile care aniverseaza si care au aniversat 50 de ani de casatorie, regulament ce
urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului local in sedinta din luna octombrie 2019.

Once persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii si opinii cu valoare de
recomandare privind Regulamentul mai sus amintit.Propunerile, sugestiile sau recomandarile
se vor formula in scris si vor fi depuse la sediul Primariei comun ei Roata de Jos pana la data
de . . . .......

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privier la Regulament vor specifica articolul sau articolele la care se refera ,
mentionand data trimiteriisi datele de contact ale expeditorului.

SECRETAR GENERAL UAT
ALEXANDRESCU CAMELIA-CONSTANTA


