
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE NR.12 / 2021 

privind acordarea « Diplomei de onoare » si a unui premiu pentru familiile care 

isi aniverseaza casatoria 

 

Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges. 

            Având în vedere: 
     - referatul de aprobare inregistrat sub nr.2571/ 06.04.2021, al d-lui consilier local, Pandelica Ion;               
     - raportul de specialitate nr.2572 / 06.04.2021 compartimentului de resort  din cadrul 

aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges;   

     În conformitate cu: art.129 alin. (1) si (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.258 

din legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

In temeiul prevederilor art. 139 și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

HOTARASTE: 

  Art.1.Se aproba acordarea unei diplome de onoare si a unui premiu in valoare de 

____, pentru fiecare familie care a implinit 50 de ani de la casatorie in cursul anului. 

Art.2.Premiul se acorda persoanelor indreptatite care vor depune la Primaria comunei 

Albestii de Arges, o cerere in acest sens. 

         Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in copie: 

- actele de identitate ale ambilor soti care sa ateste domiciliul in comuna 

Albestii de Arges; 

- certificatul de casatorie. 

Art.3.Prin „familie” , in sensul prezentei hotarari, se intelege sotul si sotia, aflati in 

viata la data depunerii cererii, care au o casnicie neintrerupta timp de 50 de ani. 

Art.4.Finantarea cheltuielilor prevazute in prezenta hotarare se va face dupa alocarea 

de fonduri in bugetul local.  

Art.5.Se aproba metodologia de acordare a diplomei si a premiului susmentionate, 

conform Anexei nr.1. 

            Art.6.Primarul comunei Albestii de Arges prin compartimentele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            Art.7.Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, 

in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul  comunei Albestii de Arges 

albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Institutiei Prefectului judetului Arges. 

                                                 

Data: __.04.2021  

 

Initiator proiect,                                                                                  Avizat,    

Consilier local,                                                                                Secretar general,                                                               

Pandelica Ion                                                                                    Isfan Elena  

 

 

 



 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 

117005Tel./Fax 0248 735005 

 

Nr.2571/ 08.04.2021 

 

Referat de aprobare la 

 Proiectul de hotarare privind acordarea « Diplomei de onoare » si a 

unui premiu pentru familiile care isi aniverseaza casatoria 

 

Avand in vedere faptul ca Primaria comunei Albestii de Arges sustine si 

primoveaza valorile sociale, culturale, civice, din comunitatea Albestii de Arges, 

s-a analizat posibilitatea acordarii unor sume de bani, cuplurilor care au implinit 

50 de ani de la casatorie, in cursul anului 2021. 

În temeiul prevederilor art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 

privind Codul administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea 

de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) refera tul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, 

semnat de iniţiator”, va propun spre dezbatere si adoptare Proiectul de hotarare 

privind acordarea « Diplomei de onoare » si a unui premiu pentru familiile care 

isi aniverseaza casatoria, in suma de ______ lei. 

 

 

 

 

Consilier local, 

Pandelica Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 la Proiect nr.12//2021 

 

Metodologie privind acordarea « Diplomei de onoare » si a unui premiu 

pentru familiile care isi aniverseaza casatoria 

 

 1.Premiul se acorda in baza cererii persoanelor indreptatite si a 

documentelor atasate, respectiv documente de identitate care sa confirme varsta, 

starea civila si faptul ca au domiciliul stabil pe raza comunei Albestii de Arges. 

 2.Premiul financiar si diploma aniversara se acorda titularului si se va 

tipari prin grija Primariei comunei Albestii de Arges. 

3.Cererea de acordare (conform modelului de mai jos) a premiului, 

insotita de documentele doveditoare se va depune la Compartimentul juridic din 

cadrul Primariei comunei Albestii de Arges. Ulterior aprobarii Consiliului local 

Albestii de Arges, se va emite o dipozitie de primar pentru acordarea acestor 

premii. Premiul si diploma vor fi inmanate titularului. In cazul decesului 

titularilor la momentul inmanarii premiilor, acestea nu se vor mai acorda, 

premiile fiind personale si netransmisibile. 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA DIPLOMEI DE ONOARE SI 

PLATA UNUI PREMIU PENTRU ANIVERSAREA CASATORIEI 

 

Subsemnatul/a _________________________________, identificat/a cu 

CI/BI seria____, nr.____________, eliberat/a de _________________________ 

la data de ________________, CNP :_______________________, domiciliat/a 

in ______________________________________________________________, 

casatorit/a cu ____________________________________, la data de 

____________________________, telefon _______________, solicit acordarea  

Diplomei de onoare si plata premiului pentru aniversarea casatoriei, aprobate 

prin HCL nr.____/2021. 

 Mentionez faptul ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : 

_____ impreuna cu sotul / sotia, am aniversat _____ de ani de casatorie 

neintrerupta ; 

_____ cel putin unul dintre soti are domiciliul in comuna Albestii de Arges ; 

_____ ambii soti sunt in viata la momnetul depunerii solicitarii ; 

 Cunoscand dispozitiile art.326 din Noul Cod penal cu privire la falsul in 

declaratii, declar pe proprie raspundere, urmatoarele : 

_____ datele completate in cererea pentru acordarea stimulentului financiar si 

toate celelalate informatii atasate acestuia sunt conforme cu realitatea. 

_____ nu am mai beneficiat de niciun alt premiu sau ajutor financiar pentru 

aceasta aniversare. 

 Anexez prezentei, actele doveditoare celor declarate anterior : 

_____ copie a CI / BI a ambilor soti ; 

_____ copie a certificatului de casatorie. 

_____ Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal completate in 

acest formular. 

Semnatura,                                                                                         Data : 


