ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 118974/12.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata
unui premiu în valoare de 500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău
care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de
10.03.2021

Având în vedere că împlinirea a 50 de ani de căsătorie în viaţa unei familii,
reprezintă un lucru deosebit de care nu toţi au şansa de a se bucura, considerăm o
datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au
întemeiat o familie în municipiul Bacău, dovedindu-le prin aceasta respectul pe
care îl avem pentru ei şi pe care îl merită din plin.
Aşa cum Statul Român ocroteşte căsătoria şi familia, Primăria Municipiului
Bacău ca recunoştinţă şi respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de la
căsătorie şi care au reuşit să treacă peste toate încercările şi obstacolele vieţii,
acordă „Diploma de Onoare” la care se va adăuga premiul în valoare de 500 lei
pentru fiecare familie.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/2016, s-a aprobat acordarea
„Diplomei de Onoare” şi premierea familiilor din municipiul Bacău, care au
împlinit şi depăşit 50 de ani de la căsătorie.
Încă un număr de 56 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de
ani de la căsătorie, s-au adresat Primarului Municipiului Bacău, solicitând să li se
acorde „Diploma de Onoare” precum şi plata premiului în valoare de 500 lei.
Față de cele arătate, rog autoritatea deliberativă să hotărască.
Primarul Municipiului Bacău,
Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 118946/12.03.2021
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de
500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de
căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Având in vedere:
- Cererile celor 56 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de
căsătorie și au depus cerere până la 10.03.2021;
- Referatul nr. 118910/12.03.2021 al Compartimentului Proceduri Administrative și
Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru
56 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 118974/12.03.2021 ;
-Raportul Direcției Juridice și Administrație Juridică, înregistrat cu
nr.118975/1/12.03.2021;
-Raportul Direcției Asistență Socială, înregistrat cu nr.118975/2/12.03.2021;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 12/ 2016 pentru
aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500
de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au
domiciliul în municipiul Bacău;
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art.154 alin.(1), ale art. 196 alin. (1) lit.
”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ, modificată și completată;
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” din OUG nr.
57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare
de 500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de
căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 3.360 lei Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei
de Onoare” pentru cele 56 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 atașată prezentei hotărâri.
Art.4 Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și
Organizări Alegeri, precum şi persoanelor din anexa atașată.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se
comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

C.S/Ds.I-A-2/ex.1

Compartimentul Proceduri Administrative și
Organizări Alegeri
Nr. 118910/12.03.2021

A P R O B,
PRIMAR
LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu
în valoare de 500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani
de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021

Având în vedere că împlinirea a 50 de ani de căsătorie în viaţa unei familii,
reprezintă un lucru deosebit de care nu toţi au şansa de a se bucura, considerăm o datorie
morală să premiem persoanele vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în
municipiul Bacău, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îl
merită din plin. Aceste cupluri sunt oamenii care ne alcătuiesc istoria, care ne reliefează
trecutul şi ne formează viitorul.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/ 05.02.2016, s-a aprobat acordarea „Diplomei
de Onoare” şi a unui premiu în valoare de 500 lei fiecărei familii din Municipiul Bacău care a
împlinit 50 de ani de la căsătorie.
Un număr de 56 de familii din municipiul Bacău au solicitat plata premiului stabilit de
către Consiliul Local Bacău.
Având în vedere că solicitările acestor familii se încadrează în prevederile Hotărârii
nr.12/2016, propun întocmirea unui proiect de hotărâre precum şi prezentarea acestuia spre
aprobare Consiliului Local, prin care să se aprobe plata premiului de 500 lei pentru fiecare
familie din Municipiul Bacău care a împlinit 50 de ani de la căsătorie, figurează cu domiciliul
în municipiul Bacău şi care a depus cerere până la data de 10.03.2021.
Familiile care urmează a fi premiate sunt cuprinse în tabelul anexat, parte integrantă a
proiectului de hotărâre.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneţi.
Secretarul General al Municipiului Bacău
Nicolae-Ovidiu POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR._______ din ____________

LISTĂ NOMINALĂ
cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NUME și PRENUME

C.N.P.

SMERIA CONSTANTIN
SMERIA ANICA
VÎRLAN VASILE
VÎRLAN ZICA
MUNTENAŞU EUGEN
MUNTENAŞU RODICA
STOICAN PETRE
STOICAN ANETA
PAVĂL PETRACHE
PAVĂL MARIA
PINTILESCU MIHAI
PINTILESCU FLOAREA
MARCOCI CONSTANTIN
MARCOCI ELENA
LUPU IOAN
LUPU VALERIA
PURICE VASILE
PURICE MARIA
RUSU VIRGILIU
RUSU ELISABETA
GURLUI GHIORGHIE
GURLUI ELENA
SAVA IOAN
SAVA VIRONICA
ARINTON IOAN
ARINTON MARIA

1

Adesa domiciliu

S

S

Nr. înregistrare

Data căsătoriei

565450/01.10.2020

26.12.1970

576812/19.11.2020

28.12.1970

582660/14.12.2020

20.01.1971

582393/14.12.2020

24.01.1971

583608/17.12.2020

16.12.1970

583603/17.12.2020

29.11.1970

584465/21.12.2020

24.10.1970

584208/21.12.2020

15.05.1970

100468/05.01.2021

11.09.1968

100386/05.01.2021

04.01.1971

100072/04.01.2021

08.02.1971

101340/08.01.2021

22.02.1971

101974/12.01.2021

25.12.1970

Nr. telefon

0

0

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MATEI NECULAI
MATEI ANTONETA
ROTARU IOAN
ROTARU ELENA
ICHIM CONSTANTIN
ICHIM ELENA
STAN GHEORGHE
STAN SILVIA
BREAHNĂ MIHAI
BREAHNĂ RODICA
CONE DUMITRU
CONE SANDA
CEORNOLEȚA ILIE
CEORNOLEȚA ELENA
LEONOV ALEXANDRU
LEONOV VICTORIA
DĂNCUȚĂ AUREL
DĂNCUȚĂ ELENA
HERIȘ GHEORGHE
HERIȘ ELENA
TEODORU PAVEL
TEODORU MARIA
DARIE NECULAI
DARIE ECATERINA
DRAGOMIR PETRICĂ
DRAGOMIR LUCICA
POZÎNĂREA GHEORGHE
POZÎNĂREA ELISABETA
CEUCĂ MIHAI
CEUCĂ GABRIELA
ZINICĂ IOAN
ZINICĂ VERGINIA
PUȘCAȘU MARTIN
PUȘCAȘU CATRINA
CHITICEANU GHEORGHE
CHITICEANU ANA

1

101529/11.01.2021

24.02.1971

102386/13.01.2021

18.01.1971

102382/13.01.2021

13.02.1971

102420/13.01.2021

09.05.1971

102774/14.01.2021

19.02.1971

103259/15.01.2021

03.10.1970

103434/18.01.2021

16.01.1971

104226/20.01.2021

16.01.1971

104553/21.01.2021

19.02.1971

104889/22.01.2021

06.02.1971

105005/22.01.2021

21.01.1971

105874/26.01.2021

08.10.1970

106018/26.01.2021

17.02.1971

105659/25.01.2021

24.10.1970

105012/22.01.2021

03.07.1971

106962/28.01.2021

12.02.1971

106567/27.01.2021

05.11.1970

107619/01.02.2021

06.02.1971

0

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

GEANGU IOAN
GEANGU ILEANA
ROȘU NICOLAE
ROȘU AURICA
DUMITRU GHEORGHE
DUMITRU ALEXANDRINA
PRĂJESCU ION
PRĂJESCU MARIA
PLATON VASILE
PLATON MARIA
VRABIE NELU
VRABIE MARIA
URSACHE EMIL
URSACHE ELENA
HONGU IOAN
HONGU FLOAREA
ONUȚU GHEORGHE
ONUȚU ELENA
SILIOAN CONSTANTIN
SILIOAN MARIA
HODOROABĂ RUMIU
HODOROABĂ LIZICA
AILINCĂI VIRGIL
AILINCĂI RODICA
SANDU COSTICĂ
SANDU ALEXANDRINA
ARNĂUTU VLADIMIR
ARNĂUTU GABRIELA
CHIRIBĂU-ALEXANDRU
CHIRIBĂU CORNELIA
CIOBANU EMIL
CIOBANU IULIA
ICHIM COSTACHE
ICHIM FEVRONIA
TILIȚĂ COSTACHI
TILIȚĂ ELENA

106428/27.01.2021

16.01.1971

108147/02.02.2021

2.02.1971

108114/02.02.2021

13.02.1971

108028/02.02.2021

26.02.1971

108833/04.02.2021

20.02.1971

109022/04.02.2021

20.02.1971

109337/05.02.2021

5.02.1971

109615/08.02.2021

11.02.1971

109592/08.02.2021

25.01.1971

109558/08.02.2021

11.02.1970

109685/08.02.2021

20.10.1968

109777/08.02.2021

13.02.1971

110502/10.02.201

8.02.1971

111790/15.02.2021

22.02.1971

110851/11.02.2021

14.02.1971

113920/23.02.2021

25.02.1971

113495/22.02.2021

16.02.1971

113499/22.02.2021

03.02.1971

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

SILIȘTEANU GHEORGHE
SILIȘTEANU AURICA
BENEA POMPILICĂ
BENEA MARIA
CÂRLAN TEOFIL
CÂRLAN MARIA
ROȘU DUMITRU
ROȘU FLORICA
FESAN GHEORGHE
FESAN ZOIȚA
DINU GHEORGHE
DINU LĂCRĂMIOARA
URICARU MIHAI
URICARU MARIA

Primarul Municipiului Bacău,
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

113129/19.02.2021

15.09.1967

115158/26.02.2021

10.01.1968

115363/01.03.2021

26.02.1971

116326/03.03.2021

14.08.1970

109342/05.02.2021

27.04.1970

117002/05.03.2021

15.05.1967

117885/10.03.2021

30.12.1970

0

Secretarul General al Municipiului Bacău,
Nicolae-Ovidiu POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 584129/1/ 18.12.2020
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de
hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 56
de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la
data de 10.03.2021

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale
art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul
în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă
a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.
Art.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi
hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin
pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai
autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean,
precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii;
Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit,
dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:
a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii,
respectiv emiterii
Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile
legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale
presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean
-Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, care precizează :
Art.129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

- şi poate fi supus spre dezbatere.
DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 118975/12.03.2021

CĂTRE
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de
hotărâre 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 10.03.2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de
specialitate. Vă rugăm ca până la data de 12.03.2021 să le depuneți în format letric la
Secretarul General al Municipiului Bacău.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENERAL

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 118975/2/12.03.2021

RAPORT
AL COMPARTIMENTELOR DE RESORT DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu
în valoare de 500 lei, celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani
de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021
Prin HCL nr.12/2016, s-a aprobat acordarea „Diplomei de Onoare” şi premierea familiilor
din municipiul Bacău, care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la căsătorie, premiul fiind în
valoare de 500 lei.
Încă 56 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, s-au
adresat Primarului Municipiului Bacău, solicitând să li se aprobe „Diploma de Onoare”
precum şi plata premiului în valoare de 500 lei.
Plata acestor premii se va face din capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială.
Cheltuieile pentru organizarea evenimentului, în valoare de 4.260 lei, se alocă Direcției de
Asistență Socială Bacău.
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
Director D.A.S.
Carmen Mihaela VASLUIANU
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