
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Cernătesti 

în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă în anul 2021  

  Consiliul Local al comunei Cernătesti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
25.03.2021,  

 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 57/19.03.2021 și Proiectul de 
hotărâre inițiate de către Primarul comunei Cernătesti, domnul Petrache Mîrzea, 
privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Cernătesti în 

vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă în anul 2021;  

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cernătesti, înregistrat cu nr. 58 din data de 
19.03.2021;  

Având în vedere avizele de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Cernătesti; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. 

(14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,   

 

HOTĂRĂȘTE: 

  ART.1. Se aprobă alocarea unor sume din bugetul local al Comunei 
Cernătesti, în vederea acordării de diplome de onoare, buchete de flori si a unor 

premii, familiilor căsătorite și cu domiciliul in comuna Cernătesti, jud. Buzău, care 
au aniversat/aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă până anul 2021, 
conform anexei care face parte integranta la prezenta hotarare. 

 
ART.2. (1) Se acordă suma de 300 lei, diplomă de onoare si un buchet de 

flori, familiilor care au aniversat/aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 

până anul 2021 și au domiciliul în comuna Cernătesti, judetul Buzău.  
 

(2)  Cheltuielile prilejuite de achiziția diplomei de onoare, a buchetelor de flori, 
vor fi suportate din bugetul local al Comunei Cernătesti. 

(3) Premiul alocat de la bugetul local, diploma de onoare si a buchetul de flori, 

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se acordă o singură dată 
familiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.  

 

  ART.3. Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, familiile care au 
împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul în curs vor 



depune la Biroul financiar-contabil, achizitii publice, impozite si taxe, următoarele 

documente: 
1. Cerere adresată Primarului comunei Cernătesti; 

2. Dovada împlinirii a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, dovedită cu  
3. fotocopie după certificat de căsătorie;  
4. Fotocopie după actele de identitate de unde să rezulte domiciliul în comuna 

Cernătesti. 
ART. 4. Diplomele de onoare, florile si premiile vor fi acordate în cadrul unei 

ceremonii oficiale, organizate de Primaria Comunei Cernătesti. 

   ART.5. Primarul comunei Cernătesti va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

ART.7 – Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Primarului comunei Cernătesti; 
 - Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe;  

- Instituției Prefectului Județului Buzău; 
 - Se afișează la sediul și pe site-ul unității;  

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier 

Grigore Simion 
 
 

 
 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general al comunei Cernatesti 

Doru-Vasile Dumitrascu 

 
 

 
 
 

 
 

Nr. 12/25.03.2021 

 
 

 
 
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 25.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0  

,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință 

2 

 


