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Avizat, 

Secretar general al  
comunei Bogdand 

Temian Simona 
 

Nr. 164/SG/04.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind  acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de 
căsătorie în anul 2021 

  
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________ 

; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 163/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
-cererile depuse de către beneficiari, înregistrate sub nr.  31/SG/10.01.2021, 148/SG/04.02.2021 ȘI 
148/SG/04.02.2021;  

În conformitate cu Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;  
În temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art. 196 alin.1, lit.a  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă acordarea unei sume de bani în cuantum de 500 lei net, cuplurilor care 
aniverseaza 50 de ani de căsătorie în anul 2021-  trimestrul I,  conform anexei ce face parte din prezenta 
hotărâre .  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Bogdand și compartimentul financiar contabil. 

Art.3 .- Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului comunei Bogdand; 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
• Compartimentului financiar contabil  

 Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--.
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ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/04.01.2021 

 

 
 

 

SITUAȚIA  
 

cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de căsătorie în anul 2021-  trimestrul I 
 

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME SERIA ȘI NR. CERTIFICAT 

DE CĂSĂTORIE 

DOMICILIUL/REȘEDINȚA SUMA (LEI) 

1. TATAR IOAN 

TATAR ELISABETA 

C3-556736 BOGDAND, NR.400 500 

2. PALCĂU IOAN 
PALCĂU FLORICA 

C4-166932 BABȚA, NR. 322 500 

3. BLIDAR GHEORGHE 

BLIDAR EUGENIA 

C4-166934 BABȚA, NR. 327 500 

TOTAL    1.500 

 

 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere: -- ;
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.163/SG/04.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care 
aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2021 

 
 
 În urma analizării cererii depuse de cetățenii din comuna Bogdand  care au împlinit 50 
de ani de căsătorie neîntreruptă s-a constatat că un nr. de 3 cupluri îndeplinesc condiția de a 
avea o căsătorie neîntreruptă de 50 de ani, pe trimestrul I din anul 2021. 
 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ale 
prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare și cu prevederile art. 32 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, inițiez Proiectul de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care 
aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2021. 
 
 
 

PRIMAR, 

BOJAN AUREL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


