
ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA SCARI$OARA
PRIMAR

PROTECT DE HOTARARE NR. 8/2023
Privind acbrdarea unor premii si "Diplome de onoare " cuplurilcrr care au implinit 50 de a;ri de !*

cXs*torie,

Primbrul Comunei Sarisoara, JudetulAlba ;

Avand in vedere prevederile;
- art. 19 alin.(1) lit.a) si art.20 alin.(1) lit.k) din Legea ff.273/2006, privind finantele publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
-Legii ff.5/2}7o-privind bugetul de stat pe anul2O2O:
- H.C.L Scarisoara nr.912073 privind aprobarea bugetului loc;al de venituri si cheltuieli al

comunei Scdii5oara, Judetul Alba, si al programului anual de investitii publice /2023;
- art. 129, alin. (1), si alin.(14), din OUG 5j /201.9 privind Coclul administrativ:
Tin6rld seama de prevederile Legii nr.24/2OOo privind normele de tehnic; legislativS pentru

elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
in tqmeiul prevederilor art. 136, alin. (l)lit.a) din OUG 57 /201,9 privind codul administrativ,cu

modificarile si completarile ulterioare;

PROPUN

Alt. | . Se aprobd plata unui premiu in valoare de 500 lei , cuplurilor de cetateni ai comunei,
care la la data depunerii cererii au implinit cel pulin 50 de ani de convietuiKe neintreruptd de Ia
incheierea cdsdtoriei.

Art.2. Se aprob; Metodologia de acordare a sumei de 500 lei net 9i a diplomei de onoare, ca

constituie anexa nr. lla prezenta hotdrAre Regulament.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ

N 554/2004,cV modificarile sl completarile ulterioare, la Tribunalul Alba,Sectia Contencios Admintstrativ
Art'4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hoatarari se incredinteaza primarul comunei Scarisoara si

com partimentul financiar contabil .

Art.s, Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica ; Institutiei Prefectului Alba / D-lui
prlmar /comp.financiar co nta bil/avizie r prima rie/site-u I primariei www.sca risoa ra. ro

Sca risoa ra la 25.0L.2O23

AVIZAT PT.LEGALITATE

SECRETAR GENERAL COMUNA,
Sofia Tartariiln

PRIIV]AR

Cristian Costea



sat Scdrigoara nr, 205,
5 17680 tel/fax. 0258/7 7 8503

E-mail scarisoara@ab.e-adm.ro Web: www.r;car.isoara.to

Anexa la H.C. L.nr.

REGUI.AMENT
privind acordarea Diplomei de onoare si a premiilor pentru

cuplurile care aniverseaza 50 de ani de r:dsdtorib

CAPITOLUL 11 DISPOZITII GENERALE

Art.l(l) Prezentul regulament se aplica procedurii privind acordarea unui premiu pentru
cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie.

(2)Prezenitul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadruluigeneral si a procedurii pentru
acordarea uriui premiu pentru cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie, acordat din bugetul
local al comune j ScSri5oara.

(3)Procedura de acordare este nediscriminatorie
Art.2 In intelesul prezentului Regulament, termenii si expre:;iile de maijos, au urmatoare

sem n ificatie:

,lnstitutia publica - primaria

Ben eficia r - solicitantul ( sot
Regulament;

ry Copie conform cu originalul - copie simpla pe care apare mentiunea ('conform cu originalul,,
semnatura sqlicitantului.Nu este necesar ca aceasta copiea a fie legalizata la notar.

ifry Premiul - suma de bani acordati din bubetul local al comunr:i ScSrigoara,dupa cum urmeaza :

Premiu in cuantum de 500 lei/familie.
Art.3 Principiile care stau la baza acordarii diplomei si

Transparenta - Punerea la dispozitia tuturor celor interesati
proced u rii pentru acordarea premiului;

Excluderea dublei participari - acelasi cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai
multor premii , pentru aceiasi aniversare;

Art.4 (1) Cuplul solicitant poate beneficia doar o singura data de diploma si premiul aferent
aniversarii a 50 de ani de casatorie.

(2) Cererea pentru acordarea premiului se va depune persbnal de catre unr-rl dintre
soti.ln acest sgns, depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizeaza prin procura, decat
in situatii exceptionale.
CAPITOTUL II . CONDITII DE ELIGIBILITATE

Art.s (1) Cuantul premiului este de 500 lei/familie.
(2) Conditiile cumulative pentru acordarea premiului sunt:

- cuplulanivelseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta;

- ambii soti sunt in viata la momentul depunerii cererii ;

a prem iu lu i su nt:

si a informatiilor referitoare la aplicarea

COMUNA SCARISOARA

Comuna Scdriqoara,
C.I.F. 4562451 Cod pogtal

-Cerere tip - cerere pentru acordarea diplomei si
completate de solicitant, in vederea obtinerii acestora;

comunei Scdrigoara

sau sotie) caruia ise acorda diploma si premiul in conditijle prezentului

a premiului si declaratia pe propria raspund



ambii soti sa aibA domiciliul in comuna Scdri5oara, judetul Alba .

12t Diploma de onoare si premiul pentru aniversarea a 50 de ani de casaLorie , se acorda
singura data; familiilor care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.

(3) Prin "Familie", in sensul regulamentului , se inteleger, sotul si sotta aflati in viata la da
depunerii solicitarii, care au o casnicie neintrerupta 50 de ani.

(4) Sumele reprezentand premiul in lei , in echivalent der 50* lei /familie pentru aniversar,
a 50 de ani de casatorie vor fi acordate de Primaria Comunei Sr:5ri5oara, in conditiile prevazute
a lin. (2).

(5) Solicitantii vor depune la sediul Primariei Comunei Sicirigoara dosarul complet, comp
din .

* cerere tip ( Se elibereaza de catre Primaria Comunoi Scirigoara), si se completeaza r

orica re dintre soti;
n copii conforme cu originalul ale actelor de identitate (C.1. sau B.l.) ale ambilor so

vala bile la momentul depunerii;
I copie "conform cu originalul " a Certificatului de casatorie.

Pentru confqrmitate, solicitantulva prezenta toate actele mentionate ante'rior, si in original.
Art.6 (1) Premiul poate fi solicitat in termen de 60 de zile calendaristice de la data implinirii a 50 de

ani de casatorie, conform certificatului de cdsdtorie. Dosarul se va depune la sediul Primariei Comun

Scdrigoara, de cdtre unul dintre soti;
(2) Cererea de acordare a diplomei si a premiuluiva fi analizata in termen de 30 de zile

calendaristiqe, de la data depunerii dosarului complet.
(3)Premiul va fi acordat in numerar, cu obligatia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazut

in prezentu I Regulament.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A DIPLOMEI SI A PREMIULUI

Art,7 Solicitantulva depune dosarul complet la Compartiment stare civilS , Comuna Scarisoar

, sat Sc;risobra nr. 205 , judetulAlba .

CAPITOLUL I\/. DISPOZITII FINALE

Art.8 Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza in mod corespunzator cu dlspozitiil(
HCL Scarisoara ,privind acordarea "Diplomei de onoare"si acordarea unui premiu pentru familiile car

aniverseaza 50 de ani si Deste 50 de ani de casatorie.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pt.legalitate,

Consilier loqal Lazea Nicolae Secretar general UATC

Sofla Tarta ria n


