CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDE UL ARAD
PROIECT
H O T Ă R Â R E A NR.
Din data de _____________
Privind aprobarea premierii familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
Consiliul local al comunei Livada,jude ul Arad
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Livada
- art. 36 alin.1, alin.6 pct. 4 Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr.215 / 2001 a administra iei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie prin
acordarea diplomei de fidelitate și a premiului de 300 lei / familie . Premierea va avea loc
cu ocazia sărbătorii ” Zilei comunei Livada ” și se va face pe baza certificatului de
căsătorie și a buletinului/ cărții de identitate , care să ateste domiciliul în comuna Livada.
Art. 2 Primăria va asigura desfășurarea acestui evenient iar finațarea cheltuielilor
se va face din bugetul local.
Prezenta se va comunica cu:
- Institu ia Prefectului Jude ului Arad
- Primarul comunei Livada
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei com. Livada
Inițiator de proiect
Bimbo Iosif

Contrasemnează
Secretar
Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGETFINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER
HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
cu privire la aprobarea premierii familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
Din partea comisiei mai sus amintite au fost preze i:
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar
dl. TĂR AN NELU –membru
dl. TEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru
dl.PĂIU AN NICU-SIMION – membru
dl.AUREL BĂLA -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru

S-a dez ătut proie tul de hotărâre cu privire la aprobarea premierii
familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie , hotărâre are se
avizează_______________________.

Preşedi te
Șer Milito

Secretar
Flori uța Alexa dri a

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că acest eveniment din via a unei familii reprezintă un lucru
deosebit de care nu to i au şansa de a se bucura, considerăm ca o datorie morală să
sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie
în comuna Livada , dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi
pe care îl merită din plin.
Societatea evoluează prin familie iar respectul şi încrederea sunt doua repere
esen iale rezistării în timp a familiei. Aşa cum statul Roman ocroteşte căsătoria şi
familia, Primăria comunei Livada ca drept recunoştin a şi respect pentru familiile
care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au reuşit să treacă peste toate
încercările şi obstacolele vie ii acorda „Diploma de fidelitate” la care se vor adăuga
şi premii în valoare de 250 de lei pentru fiecare familie.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215
din 23 aprilie 2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun acordarea unor premii şi diplome de fidelitate
familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.
Proiectul de hotărâre va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local
al comunei Livada .

PRIMAR,
Bimbo Iosif

RAPORT DE SPECIALITATE

1. Necesitatea Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea organizarii evenimentului Nunta de
Aur prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la
casatorie Viata cultural-sociala a Municipiului Alexandria se imbogateste an de an prin marcarea unor
manifestari diverse. Si in acest an se v-a organiza evenimentul Nunta de aur , un eveniment
e o io a t, la are su t i vitate să se î s rie uplurile di Mu i ipiul Alexa dria are au î pli it 0 de
a i de ăs i ie ea trerupta, sau ur ează să-i î pli eas ă pe par ursul a ului. I vre urile tu ultoase
pe care le parcurgem, notiunea de familie si-a pierdut din insemnatatea sa, din respectul ce trebuie sa sil poarte cei doi (sot-sotie). Societatea evolueaza prin familie iar respectul si increderea, este unul dintre
reperele esentiale a rezistarii in timp a familiei.
2. Oportunitatea Datorită faptului ă a iversarea a 0 de a i de la ăsătorie reprezi tă u eve i e t
deose it î viata ori ărei fa ilii o sideră oportu ă i itierea u ui proie t de hotărâre avâ d a o ie t
aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate.
Asa cum statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria Municipiului Alexandria, ca drept
recunostinta si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie si care au reusit sa treaca
peste toate incercarile si obstacolele vietii, acorda Diploma de fidelitate la care se vor alatura si premii
in valoare de 300 lei pentru fiecare familie.
3. Analiza economica si tehnica Diploma de fidelitate si premiul in valoare de 300 lei pentru fiecare
fa ilie, se a ordă pe aza opiei ertifi atului de ăsătorie şi a uleti ului/ ăr ii de ide titate, are să
ateste ă so ii do i iliază î
u i ipiul Alexa dria. Pe tru fi a tarea heltuielilor legate de orga izare
evenimentului Nunta de Aur si pentru premii se vor aloca sume din bugetul local-sectiunea de
functionare de la capitolul 67.02 – „Cultura, recreere si religie , subcapitolul bugetar „ Alte servicii in
domeniul culturii, recreerii si religiei (67.02.50), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
(20.30.30).
. Be efi iu pe tru o u itate Săr ătorirea a peste ju ătate de se ol î preu ă este u eve i e t
spe ial î via a fie ărui uplu e a trăit, la i e si la rău, aproape o via ă de o si este, î a elasi ti p, u
prilej deosebit pe tru a este fa ilii, de a fi i stite de ătre ur ea ăreia i s-au dedi at atâ ia a i. Avâ d
î vedere ă a est eve i e t di via a u ei fa ilii reprezi tă u lu ru deose it, pe are u to i au şa sa
de al săr ători, o sideră
a o datorie orală să săr ători persoa ele vârst i e are au trăit, au
u it şi şi-au întemeiat o familie în Municipiul Alexandria, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care
îl ave pe tru eişi pe are îl erită pe depli .
5. Legalitatea Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile art. 36, alin. (1) din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, a prevederile H.C.L. nr. 05 / 28 ianuaria 2016privind aprobarea bugetului
general al Municipiului Alexandria si a prevederilor H.C.L. nr. 108/30 martie 2016privind aprobarea
principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul
Alexandria in anul 2016.

