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HOTĂRÂRE
Referitor la: acordarea unor diplome de onoare și premii familiilor care au împlinit
50 de ani de căsătorie .
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.652/24.07.2018 la proiectul de hotărâre nr.653/4.07.2018;
- referatul nr.654/24.07.2018 al inspectorului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
- prevederile art.36 ,alin.(2),lit.d) și alin.(6) lit.a), pct.4 din Legea 215/2001 privind
administraţia publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și
completările ulterioare ;
- prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI , JUDEȚUL OLT
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unei diplome de onoare pentru fiecare familie care împlinește
50 de ani de căsătorie în acest an , ca semn al respectului pentru familie.
Art.2. Se aprobă acordarea unui premiu în suma de 150 lei pentru fiecare familie care
împlinește 50 de ani de la căsătorie în acest an , conform anexei care face parte integrantă din
prezentul hotărâre.
Art.3. Cheltuielile necesare vor fi suportate din bugetul local capitolul 67.02.03.07 – cămin
cultural, subcapitolul 20.01.09 – materiale şi prestării servicii cu caracter funcţional.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Pîrşcoveni și compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei pentru aducerera la îndeplinire.
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
PREDA EMILIAN DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI,
Claudia GHEORGHE
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Nr.37
NR. CONSILIERI
ÎN FUNCȚIE

NR. CONSILIERI
PREZENȚI

NR. VOTURI
PENTRU

NR. VOTURI
ÎMPOTRIVĂ

NR. ABȚINERI

12

10

9

1

-

