ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAȘUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.7/28.01.2019
privind acordarea unui premiu pentru împlinirea vârstei de 100 de ani

Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind acordarea unui premiu pentru
împlinirea vârstei de 100 de ani; raportul de specialitate nr.1/470/23.01.2019, întocmit de serviciul
SPCLEP Baia de Aries; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul
consiliului local, cu amendamentul comisiei nr.3 in sensul modifciarii valorii premiului de la 300 lei, la
1000 lei.
Având în vedere:
-art.36 alin.2 lit.d și alin.6 lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea diplome aniversare şi a premiului în valoare de 1000 lei, pentru
persoanele care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul pe raza oraşului Baia de Arieş.
Art.2. Premiul prevăzut la art.1 se acordă pe baza cererii formulate de persoanele îndreptăţite
sau persoanele aparţinătoare, însoţită de urmatoarele documente, în copie:
-Certificatul de naştere;
-Actul de identitate.
Art.3. Premiul şî diploma aniversară se vor acorda titularului, fiind personale şi netransmisibile.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile si 5 abtineri, din numărul
de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Boghian Gheorghe
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Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

