ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care
aniverseaza 40 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2019

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(8) lit. p) din O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul
intocmit de catre Serviciul administratie publica locala prin care se propune acordarea unor premii,
familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de casatorie
neintrerupta in anul 2019, raportul Comisiei pentru probleme juridice si de disciplina, munca si
protectie sociala si raportul pentru activitati economico financiare si agricultura;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art.1. Aproba acordarea diplomei de onoare si a unui premiu in suma de 300 de lei fiecarei
familii cu domiciliul in orasul Valenii de Munte, care aniverseaza 40 de ani de casatorie
neintrerupta in anul 2019.
Art.2. Familiile care indeplinesc conditiile prevazute la art.1 vor depune la registratura
orasului Valenii de Munte o cerere si actele doveditoare : certificate de casatorie, acte de identitate
ale sotilor, etc.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul buget – finante,
impozite si taxe locale, Biroul administratie publica locala si Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor.
Art.4. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica
celor interesati si se va publica pe site-ul institutiei.
Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Costovici Marian
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
Nr._____/________2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor premii
familiilor cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de
casatorie neintrerupta in anul 2019

In anul 2007, autoritatile locale ale orasului Valenii de Munte au avut initiativa ca, in
semn de recunostinta pentru familiile care au implinit 40 de ani de casatorie neintrerupta, sa
sarbatoreasca aceste cupluri in cadrul unei ceremonii oficiale, practica continuata an de an.
Propun ca odata cu organizarea festivitatilor prilejuite de „Ziua Intrernationala a
Persoanelor Varstnice”, in spiritul traditiei cultivate din anul 2007, sa fie premiate cuplurile care
implinesc in acest an 40 de ani de casatorie (indiferent de locul incheierii casatoriei) si au domiciliul
in orasul Valenii de Munte.
In acest sens, familiile care indeplinesc conditiile de mai sus, vor depune o cerere la
Registratura Primariei orasului Valenii de Munte, la care vor fi atasate actele doveditoare.
Faţă de cele menţionate anterior, supun atenţiei Consiliului Local al orasului Valenii
de Munte prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
NR._____/_________2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in orasul
Valenii de Munte care aniverseaza 40 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2019

Ca institutie, familia confera stabilitate unei societati si de aceea ea trebuie protejata
prin legi scrise si nescrise.
In anul 2007, autoritatile locale ale orasului Valenii de Munte au avut initiativa ca, in
semn de recunostinta pentru familiile care au implinit 40 de ani de casatorie neintrerupta, sa
sarbatoreasca aceste cupluri in cadrul unei ceremonii oficiale, practica continuata an de an.
In contextul in care numarul divorturilor a crescut alarmant in ultimii ani, aceste cupluri
oferind un exemplu in special tinerelor familii, apreciem ca este important ca si in anul 2019
autoritatile locale ale orasului Valenii de Munte sa acorde premii familiilor care implinesc 40 de ani
de casatorie.
Astfel, propunem ca odata cu organizarea festivitatilor prilejuite de “Ziua Internationala
a Persoanelor Varstnice”, in spiritul traditiei cultivate din anul 2007 sa fie premiate cu suma de 300
lei cuplurile care implinesc in acest an 40 de ani de casatorie (indiferent de locul incheierii
casatoriei) si au domiciliul in orasul Valenii de Munte.
In acest sens, familiile care indeplinesc conditiile de mai sus, vor depune o cerere la
Registratura Primariei orasului Valenii de Munte, la care vor fi atasate acte doveditoare: actele de
identitate (copie) si certificatul de casatorie (copie)

DIRECTOR EXECUTIV D A S ,
Savulescu Mariana

