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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotarare de aprobare a 

Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru 

cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie 

 

   

 

Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub 

nr.2989/06.03.2023 al Primarului orașului Isaccea; 

Proiectul 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 neîntreruptă; 

Reținând faptul că prin regulament se stabilesc condițiile cumulative  ce 

trebuie îndeplinite de solicitanți , respectiv: 

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; 

 

Constatând că în societatea actuală instituția familiei este des amenințată 

de destrămare, prin divort, ca o forma de respect pentru cuplurile care au 

reușit să păstreze căsătoria neântreruptă pe parcursul a 50 de ani;  

Reținând prevederile art. 4, alin. (3) din Legea 273/2006, privind finanțele 

publice locale, precum și prevederea art. 258, alin. (3) din Codul Civil potrivit 

caruia:  

,, Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea 

căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei"; 

 

Considerând că din punct de vedere juridic și economic sunt îndeplinite 

cerințele legale, propunem promovarea unui proiect de hotărâre de aprobare a 

Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru 

cuplurile care aniversează 50 de ani de  căsătorie ;  



Constatând că proiectul de hotărare și regulamentul aferent acestuia 

urmează procedura prevazută de dispozițiile Legii nr.52/2003, privind 

transparența decizională în  administrația publică;  

Apreciem că proiectul de hotărare privind aprobarea Regulamentului de 

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

50 de ani de  căsătorie poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Local Isaccea. 

 

 

 

 

S.P.C.L.E.P. ISACCEA 

COORDONATOR: 

FETA SANDICA 
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