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                                                                                                       PROIECT AVIZAT 
                                                                                                SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                AL MUNICIPIULUI BACĂU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia, care 

a împlinit vârsta de 100 de ani  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

        Având în vedere:  
-Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 
2631/07.02.2023, înaintată de doamna Sighinas Mariana, în calitate de nepoată, prin care solicită 
acordarea unui premiu  pentru doamna Breahnă Aurelia, întrucât a împlinit vârsta de 100 ani; 
- Adresa nr. 45201/01.03.2023 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 5022/03.03.2023  prin care ni se 
transmite că numita Breahnă Aurelia figurează cu aceleași date și este în viață; 
- Referatul nr. 5524/10.03.2023 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău 
prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 5526/10.03.2023; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 123122/1/13.03.2023; 
- Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr.123122/2/13.03.2023; 
- Prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; 
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată; 
-Prevederile Legii nr.17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată și 
completată; 
- Prevederile HCL nr. 10/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Programului de investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local Bacău și a prognozei pe următorii 
trei ani; 
- Prevederile HCL nr. 296/2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din 
municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 
(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

  În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



  
         ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia din Bacău, 
care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 06.02.2023.  
 
 ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Bacău nr. 296/2007. 
 

 ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 
        ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și 
doamnei Breahnă Aurelia. 
 
 ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 5526 din 10.03.2023 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 

lei doamnei Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 
 

 
 
 
  Prin cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Bacău sub nr. 2631/07.02.2023, doamna Sighinas Mariana, în calitate de nepoată,  

solicită acordarea unui premiu  pentru doamna Breahnă Aurelia, întrucât a  împlinit 

vârsta de 100 ani pe data de 06.02.2023. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007      

s-a aprobat acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care 

au împlinit vârsta de 100 ani. 

 În urma verificărilor efectuate la Direcția Publică de Evidentă a 

Persoanelor Municipiului Bacău – Serviciul de Evidentă a Persoanelor, s-a 

constatat că datele furnizate pentru doamna Breahnă Aurelia sunt corecte. 

 În semn de prețuire pentru împlinirea vârstei de 100 de ani a doamnei 

Breahnă Aurelia și datorită faptului că unul dintre obiectivele administrației locale 

a municipiului Bacău este reprezentat de asigurarea de servicii sociale de bună 

calitate, propun acordarea acestui premiu. 

 Fată de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma 

propusă. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 



  
 
                                                                                                            
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                                                          
DIRECȚIA  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU                       
NR. 5524 din 10.03.2023                                                                                            
 
                                                                                      APROB, 
                                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                      Dr. ing. LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 

 
 

REFERAT 
 
       Prin cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Bacău sub nr. 2631/07.02.2023, doamna Sighinas Mariana, în calitate de nepoată, 

solicită acordarea unui premiu  pentru doamna Breahnă Aurelia, întrucât a  împlinit 

vârsta de 100 ani pe data de 06.02.2023, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007. 

       Având în vedere faptul că doamna Breahnă Aurelia a împlinit vârsta de 

100 de ani la data de 06.02.2023, propunem acordarea unui premiu în valoare de 

5000 lei, doamnei Breahnă Aurelia în prima ședință a Consiliului Local Bacău. 

 Fată de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să 

inițiați proiect de HCL. 
 
 
 
                         DIRECTOR D.A.S.,                                             OFICIUL JURIDIC,  
                    POZÎNĂREA DANIELA                                           IULIAN AXENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUN. BACĂU 
Nr. 5527/10.03.2023 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei 
Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 

 
 

 
 Prin proiectul de hotărâre se propune acordarea unui premiu în valoare de 

5000 lei doamnei Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 

Consiliul local exercita atribuții privind gestionarea serviciilor de interes 

local. In exercitarea acestor atribuții consiliul local asigura, potrivit competentelor 

sale și in condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate 

în nevoie socială. 

Având în vedere  prevederile Legi nr. 273/2006 a finanțelor publice locale 

care stipulează faptul că angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor 

bugetare aprobate, respectiv din bugetul aprobat al Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău, apreciem justificată aprobarea proiectului de hotărâre privind 

unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta 

de 100 de ani.   

Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizez 

favorabil adoptarea proiectului de hotărâre. 

 
 

          DIRECTOR D.A.S.,                                                      ȘEF SERVICIU SFCB, 
      POZÎNĂREA DANIELA                                                     MAZILU LORENA 
            



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr.123122/1/13.03.2023 

 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei 

Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 
 

 
         Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată; 
- Prevederilor Legii nr.17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată 
și completată; 
- Prevederilor HCL nr. 43/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Programului de investiții pe anul 2022, ale Consiliului Local Bacău și a prognozei pe 
următorii trei ani; 
- Prevederilor HCL nr. 296/2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din 
municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani; 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 
197 (1) și 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 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.B.A/DS-1-A-2/EX.1 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.123122/13.03.2023 
 
 
 
 
                     CĂTRE 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 
 
 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 unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia, 

care a împlinit vârsta de 100 de ani, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate.  

 Vă rugăm, ca până la data de 17.03.2023, 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 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 123122/2/13.03.2023 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la 
proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei 

Breahnă Aurelia, care a împlinit vârsta de 100 de ani 
 

 
 

          Având in vedere: 

- prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că “Nicio 

cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată 

din aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și 

faptul că 

 ” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită 

dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de 

finanţare ”; 

- prevederile art.136 (3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, considerăm ca proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă Aurelia , care a împlinit 
vârsta de 100 de ani, poate fi supus spre dezbatere. 

 

 
 

DIRECTOR, 
MARIANA ZAMFIR  

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