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COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 106 

privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Oţeleni care au împlinit 

50 de ani de căsătorie în anul 2018 

 
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2018 la care 

participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către viceprimarul cu 

atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului stare civilă nr.7989/13.12.2018; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură. din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr.8079 din 17.12.2018; 

Având în vedere amendamentul înaintat de către domnul consilier local Benchea I. Robert, care a 

fost adoptat cu 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. 6 lit a) pct. 2 din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 

0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - (1) Se acordă premii în valoare de 3500 lei pentru cele 6 familii care au împlinit 

50 de ani de la căsătorie în anul 2018, conform tabelului anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Acordarea premiilor prevăzute la alin. (1) se va face pe baza certificatului de căsătorie 

și a buletinului/cărții de identitate, care să ateste domiciliul în comuna Oțeleni. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

Oțeleni, 17 decembrie 2018           BENCHEA L. ROBERT 



ANEXA LA H.C.L. NR.106/17.12.2018 

privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Oţeleni care au împlinit 

50 de ani de căsătorie în anul 2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

Soț / soție 

Data nașterii Localitatea de 

domiciliu 

Data căsătoriei 

1. PRICOPE GRIGORE 

CHIRA ANGELICA 

14.11.1945 

08.10.1950 

Oțeleni 09.02.1968 

2.  MANGHIUC VASILE 

ȘLEAPCĂ ELENA 

15.12.1941 

23.09.1949 

Hîndrești 23.02.1968 

3 LUPU IOAN 

CRÎȘMARIUC ELENA 

08.02.1947 

29.05.1948 

Hîndrești 05.05.1968 

4 CHELARU IOAN 

OPĂRIUC ILIANA 

14.10.1941 

13.10.1948 

Hîndrești 08.07.1968 

5 BARBIR DUMITRU 

BARBIR EMILIA 

10.08.1944 

04.09.1949 

Hîndrești 23.09.1968 

6 AROTĂRIȚEI DUMITRU 

GHEORGHIAN LUCICA 

10.09.1944 

08.10.1949 

Hîndrești 24.10.1968 

7. TIBA DUMITRU -    

8. MIHOC MONICA -    

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

Oțeleni, 17 decembrie 2018           BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


