ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

HOTARÂRE
privind aprobarea acordarii „Diplomei de Onoare” si premierea în bani familiilor
care au împlinit 50 de ani de casatorie, cu domiciliul în municipiul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Având în vedere:
Prevederile art.46 (5) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
§
locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
Prevederile Codului Familiei;
§
Prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2006, nr.379/2005;
§
Prevederile O.U.G. nr.45/2003, privind finantele publice locale cu
§
modificarile si completarile ulterioare;
? Raportul de specialitate al Directiei Economice si Serviciului Public de
Evidenta a Persoanelor;
? Expunerea de motive a Consilierilor Locali;
? Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru activitati economicofinanciare si buget;
? Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru activitati sociale,
familie si protectie sociala;
? Raportul de Avizare al Comisiei de specialitate pentru activitate juridica.
În baza dispozitiilor art. 38 (9) si ale art. 46 (1) si (2) lit.”a” din Legea nr.
215 / 2001, a administratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv prin Legea nr.286/06.07.2006

HOTARASTE:
Art. 1. Se acorda „Diploma de Onoare” si câte un premiu în bani în suma
de 500 lei RON (5.000.000 lei vechi), familiilor cu domiciliul în Bacau, care
împlinesc 50 de ani de casatorie , în cursul anului.
Art. 2. (1) Familiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art.1, vor
depune la Serviciul Stare Civila al Municipiului Bacau, actele doveditoare:
certificatul de casatorie în original si copie xeroxata pentru a fi confirmat; actul
de identitate si copie xeroxata din care sa rezulte domiciliul în Bacau.
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(2)Serviciul Stare Civila al Municipiului Bacau, în baza actelor primite
conform alin (1) va întocmi periodic tabelul cu cei îndreptatiti, avizat de
Secretarul Municipiului Bacau , care va fi prezentat Primarului Municipiului
Bacau, pentru a-l supune aprobarii consiliului local.
Art.3. Celebrarea acestui eveniment se va face periodic prin organizarea unei
receptii în onoarea familiilor sarbatorite.
Cheltuielile ocazionate de acest eveniment vor fi suportate de la
Art.4.
bugetul local începând cu exercitiul anului financiar 2006, în limita fondurilor
existente.
Art.5.
Se împuterniceste Primarul Municipiului Bacau pentru aducerea la
îndeplinire a prezentei hotarâri.
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