
HOTĂRÂREA NR.  279  DIN  28.12.2020 

privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei 

celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi 

care au depus cerere până la data de 15.12.2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, 

potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Cererile celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

şi au depus cerere până la 15.12.2020; 

-Referatul nr. 584126 /18.12.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative şi 

Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru 71 de 

familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 

584128/18.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

584129/1/18.12.2020; 

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 

584129/2/18.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, 

întocmite în  vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1358/28.12.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 1, nr. 1359/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 

1360/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/ 2016 pentru 

aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei 

familiilor care au împlinit şi depășit 50 de ani de la căsătorie şi care au domiciliul în 

municipiul Bacău; 

-Prevederile art. 140 alin. 1 şi alin. 3, ale art.154 alin. l , ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale 

art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” şi ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și 

alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 

lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care 

au depus cerere până la data de 15.12.2020, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 



Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 4.260 lei Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de 

Onoare” pentru cele 71 de familii din municipiul Bacău. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău 

care, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Direcţiei Economice, va efectua 

plata familiilor prevăzute în anexa ataşată prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative şi Organizări Alegeri, 

precum şi persoanelor din anexa atașată. 

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se 

comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 
 

 

 

   CONSILIERI LOCALI:                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________         SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

 LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________                  NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 

 

 

 






