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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.36/06.03.2023 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru 

cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie 
 

Ing. Anastase MORARU, primarul oraşului Isaccea, 

        .  

   Având in vedere : 

-Referatul de aprobare ca instrument de prezentare şi motivare nr. 2989/06.03.2023 ,  al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, privind aprobarea Regulamentului  de acordare a diplomei de onoare și a 

premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie. 

- Referatul de necesitate al  Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Isaccea din 

cadrul Consiliului Local al orașului Isaccea, înregistrat sub nr.2988/06.03.2023 privind aprobarea 

Regulamentului  de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de 

ani de  căsătorie  

 

   Având în vedere prevederile: 

-art. 258 alin (3) din Codul Civil , cu modificările si completăile ulterioare, 

- art.4 alin (3), din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 7 din  Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; 

 

    În temeiul art. 129 alin. (1) , alin.(4) lit, a) alin.(7) lit (b),  și  alin.(14), art. 139 şi art.196 alin.(1) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care 

aniversează 50 de ani de  căsătorie, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta 

Persoanelor Isaccea, Serviciului Economic din cadrul Primăriei  Isaccea , Comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al orasului  Isaccea, nr.1, nr.2  și nr.3 , si se va aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro, prin persoană responsabilă . 

            INIȚIATOR,                                                              AVIZAT,      

            PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL AL ORASULUI 

 Ing. Anastase MORARU                                     Jr. Elena BURADA 
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Anexa la PH.nr.36/06.03.2023 

 
 REGULAMENT 

DE ACORDARE A DIPLOMEI DE ONOARE ȘI A PREMIILOR PENTRU 

CUPLURILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE  CĂSĂTORIE 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. 

(1) Prezentul regulament se aplică procedurii privind acordarea unui premiu pentru cuplurile care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie; 

(2) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru 

acordarea unui premiu pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, acordat din bugetul 

local al orașului Isaccea, județul Tulcea 

(3) Procedura de acordare este nediscriminatorie. 

 

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea 

semnificație: 

- Instituția publică – Primăria orașului Isaccea 

- Beneficiar – solicitantul (soț sau soție) căruia i se acordă diploma și premiul în condițiile 

H.C.L. și ale prezentului regulament 

- Cerere tip – cerere pentru acordarea diplomei și a premiului și declarația pe proprie răspundere, 

completate de solicitant, în vederea obținerii acestora; 

- Copie conformă cu originalul – copie simplă pe care apare mențiunea ”conform cu originalul” și 
semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar; 

- Premiul – suma de bani acordată din bugetul Primăriei oraș Isaccea, după cum urmează: 

 1.000 lei/net – pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie; 

 
Art. 3. Principiile care stau la baza acordării diplomei și a premiilor sunt: 

a) Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru acordarea premiului; 

b) Excluderea dublei participări – același cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai 

multor premii, pentru aceeași aniversare. 

c) Neretroactivitatea – vor beneficia de premiu numai familiile care serbează aniversarea începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. 
(1) Cuplul solicitant poate beneficia doar o singură dată de diploma și premiul aferent aniversării, în 
cadrul acestui program. 

(2) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de către unul dintre soți. În acest sens, 

depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizează prin procură sau împuternicire, decât 

în situații excepționale. 
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 CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Art. 5. 

(1) Cuantumul premiului este de 1.000 lei/net, per familie, în funcție de perioada căsniciei 

neîntrerupte pe care cuplul o aniversează. 

 

(2) Condițiile cumulative pentru acordarea premiului sunt: 

a) Cuplul aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului ; 

b) Soții au  domiciliul în orașul Isaccea de minimum 20 ani; 

c) Ambii soți sunt în viață la momentul depunerii solicitării; 

 

(3) Diploma de onoare şi premiul pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie se acordă o singură dată 

familiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament. 

(4) Prin „familie”, în sensul regulamentului, se înţelege soţul şi soţia, aflaţi în viaţă, la data depunerii 

solicitării, care au o căsnicie neîntreruptă timp de 50 de ani . 

(5) Sumele reprezentând premiile pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie vor fi acordate de către 

Primăria orașului Isaccea, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin 2. 

 

 Art.6. 

Solicitanții vor depune la sediul Primăriei orașului Isaccea dosarul complet, compus din:  

a) cerere tip; 

*se eliberează de către Primăria orașului Isaccea și se completează de către oricare dintre soți 

b) copii conforme cu originalul ale cărțiilor de identitate (C.I. sau B.I.); 

* C.I. sau B.I. ale ambilor soți, valabile la momentul depunerii 

 c) copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie 

* se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate; 

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta toate actele menționate anterior și în original.  

 Art.7. 

(1) Premiul poate fi solicitat după împlinirea a 50 ani de căsătorie, conform certificatului de 

căsătorie. Dosarul complet pentru acordarea premiului se va depune la sediul Primăria orașului 

Isaccea, de către unul dintre soți. 

(2) Cererea de acordare a diplomei și a premiului va fi analizată în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data depunerii dosarului complet. 

 

 CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A DIPLOMEI ȘI A PREMIULUI 

 

Art. 8. Solicitantul va depune dosarul complet pentru acordarea beneficiilor prevăzute în prezentul 

regulament, personal sau prin împuternicit, la Primăria orașului Isaccea, str.1 Decembrie nr.25, sau 

online prin email, pe adresa: starecivilaisaccea@gmail.com vor indica, în cerere,  cum vor opta pentru 

modul de plată a premiului financiar: cash sau virament; în acest din urmă caz, vor anexa un extras de 

cont bancar. 
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Programul de lucru cu publicul este de luni până joi în intervalul orar 08:00 - 16:30, vineri 

08:00-14:00 , cu excepția zilelor libere legale, sau online prin email, pe 

adresa: starecivilaisaccea@gmail.com 

Art. 9. După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5, compartimentul de specialitate, în 

speță Serviciul Stare civilă, va propune primarului orașului Isaccea promovarea unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea acordării “Diplomei de Onoare” și a premiului financiar  

Art. 10. Cuantumul premiului financiar este în sumă de 1000 de lei/net/cuplu și este suportat din bugetul 

local al orasului Isaccea. 

Art. 11. Premiul financiar va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea 

solicitantului. 

Art.12. Sumele reprezentând premiile pentru aniversarea a 50  de ani de căsătorie vor fi acordate de in 

cadrul unei ceremonii organizate de Consiliul Local la o data stabilită de Primarul orașului Isaccea , 

anunțată solicitantilor prin grija Serviciului de  Stare civilă.   

  

 CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 13. Dispozițiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile 

prezentei H.C.L. privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care 

aniversează 50 de ani de căsătorie. 

 

 

 

 

 

            INIȚIATOR,                                                              AVIZAT,      

            PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL AL ORASULUI 

 Ing. Anastase MORARU                                     Jr. Elena BURADA 
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  Anexă la Regulament de acordare a diplomei de onoare și a premiilor 
pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie 

 

 

 

 

 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

 

 

Subsemnaţii ______________________________________________________, domiciliaţi în 

oraș Isaccea, str. ____________________________________, nr. ______, bl. _______, sc. ____, et. 

_____, ap. ____, vă rugăm să binevoiţi a ne aproba cererea de acordare a premiului pentru cei care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă conform HCL nr. ________________.  

Menţionăm că ne-am căsătorit la data de _____/_____/________.  

Declarăm pe propria răspundere că avem 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi nu am mai beneficiat 

până acum de acest premiu. 

Anexăm, în copie: 

• certificat căsătorie :  seria _____ nr. ____________ din ____/_____/________ ; 

• act identitate soţ    :  seria _____ nr. _______________; 

• act identitate soţie :  seria _____ nr. _______________. 

Telefon: ____________________ 

 

DECLARĂM CĂ SUNTEM DE ACORD CA PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA  SĂ PRELUCREZE 

DATELE CU CARACTER PERSONAL DE MAI SUS. 

 

Data _____/______/_________  

 

 

    SEMNĂTURA……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI  PRIMAR  AL ORASULUI  ISACCEA 
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