
                                                            ROMÂNIA 
                                                    JUDEłUL NEAMł 
                                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

                           G  H E R Ă E Ş T I 
 

   
 

                                              H O T Ă R Â R E  
                   privind acordarea „Diplomei de onoare” şi a unui premiu în bani   familiilor care au                                                 
                                        aniversat 50 de ani de căsătorie  în anul 2010  

 
 

  Consiliul local al comunei Gherăeşti, judeŃul NeamŃ ; 
  Examinând expunerea de motive , înregistrată sub nr. 3102/ 2010  , a domnului Bereşoaie Carol 
primarul comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
  Având în vedere prevederile Codului Familiei , modificat şi completat , a Legii bugetului de stat pe 
anul 2010, a Legii nr. 273/ 2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul dispozitiilor art.36 al.1  şi art. 115 al. 1 lit. b  din Legea nr. 215/ 2001  privind administraŃia 
publică locală; 

     
 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 

  Art.1 Se acordă „ Diplome de onoare” şi câte un premiu în bani  pentru fiecare cuplu care au  aniversat 
50 de ani de la căsătorie în anul 2010 conform anexei  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Familiile care îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art. 1 , vor depune la compartimentul financiar- 
contabil acte doveditoare : acte identitate , certificat căsătorie  original şi copii xeroxate. 
  Art. 3 Diplomele şi premiile vor fi înmânate celor îndreptăŃiŃi într-un cadru festiv cu ocazia Sărbătoririi 
Crăciunului. 
  Art. 4 Cheltuielile pentru aceste manifestări se vor suporta de la bugetul local pe anul 2010,  în  sumă 
totală  de  4000   lei. 
   Art. 5 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul şi biroul  financiar - contabil. 
  Art. 6 Secretarul comunei Gherăeşti va comunica prezenta persoanelor, instituŃiilor şi autorităŃilor 
interesate. 
 
 

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                                      TIHULCĂ CECILIA-ANA 
 
                                                                                               
                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                           SECRETAR, 
                                    ZĂPODEANU VICTORIA 

 
NR______ 
DIN________________ 
 

Adoptată în şedinŃa din 06.12.2010 cu un număr de _______ voturi din totalul de 15 consilieri în funcŃie.                                                          

 
 


