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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 

privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Oțeleni în vederea 

acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în 

anul 2020 și persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

14.07.2020, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Oțeleni în vederea acordării 

unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020 și 

persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 4247din 08.07.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 4978 din 13.07.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit.a) și alin. (14) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 (1) Se aprobă alocarea unor sume din bugetul local al Comunei Oțeleni în vederea 

acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020.  

(2) Se aprobă alocarea unor sume din bugetul local al Comunei Oțeleni în vederea 

acordării unor premii persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani în anul 2020 și au 

domiciliul în comuna Oțeleni. 

ART.2 – (1) Se acordă suma de 500 lei  familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă în anul 2020 și au domiciliul în comuna Oțeleni. 

(2)  Se acordă suma de 500 lei  persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani în anul 

2020 și au domiciliul în comuna Oțeleni. 

ART.3  (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, familiile care au împlinit 

sau vor împlini 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul în curs vor depune la Compartimentul 

financiar-contabil următoarele documente: 
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1. cerere adresată Primarului comunei Oțeleni; 

2. dovada împlinirii a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, dovedită cu fotocopie după 

certificat de căsătorie; 

3. fotocopie după actele de identitate de unde să rezulte domiciliul în comuna Oțeleni. 

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, persoanele care împlinesc vârsta 

de 100 de ani în anul 2020, vor depune, personal sau prin mandatar, la Compartimentul 

financiar-contabil, următoarele documente: 

1. cerere adresată Primarului comunei Oțeleni; 

2. dovada împlinirii a 100 de ani în anul 2020 dovedită cu fotocopie după certificatul de 

naștere; 

3. fotocopie după actele de identitate de unde să rezulte domiciliul în comuna Oțeleni. 

ART.4  (1) Se acordă diplome omagiale familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 

neîntreruptă în anul 2020. 

(2) Diploma omagială și premiul alocat de la bugetul local pentru împlinirea a 50 de ani 

de căsătorie neîntreruptă se acordă o singură dată familiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute 

de prezenta hotărâre și nu au beneficiat de acestea în anii anteriori. 

ART.5 (1) Înmânarea diplomelor omagiale prevăzute la art.4 se va face de către Primarul 

comunei Oțeleni într-un cadru festiv, de regulă cu ocazia sărbătorilor cultural-religioase care au 

loc în comuna Oțeleni. 

(2) Cheltuielile prilejuite de achiziția diplomelor precum și de organizarea și desfășurarea 

cadrului festiv în care vor fi înmânate diplomele omagiale se suportă din bugetul local al 

Comunei Oțeleni. 

ART.6 Primarul comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

ART.7  Cu data prezentei se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

ART.8 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se afișează la sediul și pe site-ul unității; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 14 iulie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


