
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 
    Nr.36/19.04.2021 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2021,   50 de ani 

de căsătorie  

 
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.04.2020, 

fiind prezenţi ____ consilieri locali; 

Văzând referatul de aprobare – instrument de motivare si prezentare al inițiatorului, Primar – Moraru 

Anastase nr.36/19.04.2020, referatul nr.25/153/13.04.2021 al  Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Isaccea; 

       În conformitate cu dispoziţiile:  

      -    Codului civil, 

- art.1, art.4 ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,  

- art.1, art.2 ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.129, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă premierea familiilor care împlinesc în cursul anului 2021 50 de ani de căsătorie după 

cum urmează: 

1.RADU VASILE și RADU MARIANA; 

2. POALELUNGI PETRU și POALELUNGI MARIA; 

3. HALIL NAIM și HALIL GHIULSE 

4. MAXIM SPIRU și MAXIM MARIA 

5. POALELUNGI ILIE și POALELUNGI GRIGORINA 

Art.2 (1) Se aprobă acordarea sumei de 700 lei din bugetul local pentru fiecare familie menţionată în 

tabelul-anexă. 

          (2) Premiul se acordă la cererea scrisă a persoanelor îndreptăţite care se depune la registratura 

Primăriei oraşului Isaccea, însoţită de certificatul de căsătorie al soţilor şi buletinele/cărţile de identitate, în 

copie. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul oraşului Isaccea şi Serviciile de 

specialitate din subordine. 

Art. 3 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor de resort din cadrul Primăriei orașului 

Isaccea, Instituției Prefectului Județului Tulcea și adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției 

și şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial Local.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

 

   INIȚIATOR,                                                AVIZAT DE LEGALITATE,      

      PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL, 

          Moraru Anastase                                                         Moraru  Loredana 

http://www.isaccea.ro/
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