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HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate în sumă netă de  
500 lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi au domiciliul stabil în comuna 

Peciu Nou 
 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 
Examinând Nota de fundamentare a Primarului comunei Peciu Nou d-nul Ioan Fărcălău, prin 

care propune alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru premierea familiilor care 
celebrează 50 de ani de la căsătorie. 

În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. “b” alin. (4) lit.“a”, precum si ale art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată  
Adoptam  prezenta   

 
H O T A R A R E: 

 
  

 Art.1 – Începând cu anul 2009, se aprobă acordarea unui premiu de fidelitate în sumă netă 
de 500  lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 
 Art.2. Premiul de fidelitate menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, se acordă cu condiţia ca 
familiile să aibă domiciul stabil în comuna Peciu Nou  iar căsătoria să nu fi fost întreruptă pe 
parcursul celor 50 de ani de convieţuire. 

Art. 3  -  Prezenta  hotarare , se  comunica  ; 
- Cetatenilor  comunei  Peciu-Nou  ,  prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  din  cadrul  Primariei  ; 
- Instituţiei Prefectuluii  judetul  Timis-Direcţia controlul legalităţii actelor Contencios-

Administrativ . 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou datorită faptului că 

aniversarea a 50 de ani de la căsătorie reprezintă un eveniment deosebit în viaţa 

oricărei familii considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre având ca obiect 

aprobarea alocării sumei necesare din  bugetul local al comunei Peciu Nou ,pentru 

acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 500 lei          

familiilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în comuna 

Peciu Nou   

 

 

 

 

Primar  

Ioan Fărcălău  


