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HOTĂRÂREA  

NR. 102 DIN 28.07.2022                

Alocarea unor sume de bani de la bugetul local pe anul în curs, în vederea  premierii cuplurilor care 

aniversează în anul 2022 „Nunta de aur” 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedință ordinară la data de 28.07.2022. 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare primarului 

- raportul de specialitate nr. 8026/28.06.2022 promovat  de Serviciul  Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor, urmare a cererilor depuse de catre cuplurile ce aniverseaza 50 anii de 
căsătorie în 2022, 

- Raportul de specialitate nr. 8833/19.07.2022 al serviciului financiar contabil, 

 avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al oraşului, agricultura, 

gospodarire orăşenească, protectia mediului, servicii si comert; 

 avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi sportive şi de agrement, 

raportul  primarului şi avizul secretarului, prevederile Legii nr.52/2003; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile 

ulterioare. 

           Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 - Alocarea sumei de 18.700,00 lei de la bugetul local pe anul în curs, în vederea  

premierii cuplurilor care aniversează în anul 2022 „Nunta de aur”, respectiv suma de 500 lei net/familie, 
pentru masa festiva, flori, verighete şi organizarea evenimentului de decernare a acestor premii. 

 Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează primarul oraşului şi 

serviciul financiar contabil al Primariei. 

 Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 
- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş 

- Compartimentului juridic 
- Serviciul financiar-contabil 

                    

 

 

                                     Președinte de ședință 

                                    Lauran Marin - Florin        

 

 

 

                                                           Contrasemnează, Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan  

 

 

Au fost prezenți 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
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