
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 8 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 6 
Voturi pentru:8  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 
 

ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE                                         
ORAŞUL TĂŞNAD                                        
CONSILIUL LOCAL                                     
 

HOTĂRÂREA Nr.28 
din data de 13 februarie 2023 

 
privind aprobarea Regulamentultui privind procedura de acordarea unui 

premiu de 1500 lei/familie  si „Diplome de onoare” cuplurilor care au implinit 
60 de ani de convietuire neintrerupta de la incheierea casatoriei. 

 
 
 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată, în data de 13 februarie 2023; 
          Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr.9194./07.02.2023; 
 Analizând Referatul nr. 7846/06.02.2023 al Compartimentului asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar- Contabil  din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub 
nr.9606/10.02.2023 și Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 
dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului 
Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.18/13.02.2023; 
          Conform  prevederilor Legii nr. 368/2022 a Bugetului de stat pe  anul 2023; 
          Conform art. 19 alin (1) lit. a) si art 20 alin.(1) lit. k) din Legea nr. 273/2006, 
privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
          Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
          În temeiul prevederilor  art.139 alin.(3)  lit.i)  si ale art. 196 alin.(1) lit. a)  
din Oradonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 



 
 

 
   Art.1. – Se aproba Regulamentultui privind procedura de acordarea unui premiu 
de 1500 lei/familie  si „Diplome de onoare” cuplurilor care au implinit 60 de ani de 
convietuire neintrerupta de la incheierea casatoriei, care constituie anexa la 
prezenta hotarare. 
 
   Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Tăşnad. 
 
  Art.4. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta  Primarului Orasului Tasnad, 
Institutiei Prefectului judetului Satu Mare. 
 
   Art.5. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul 
Primariei Orasului Tasnad. 
 
 
  
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                ANEXA    
JUD. SATU MARE                               La Hotararea nr.28/2023   
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 

REGULAMENT 
 privind acordarea unui premiu de 1500 lei/familie si „Diplome de onoare” 

cuplurilor care au implinit 60 de ani de convietuire neintrerupta de la 
incheierea casatoriei. 

 
Capitolul I.Dispozitii Generale 
 
  Art. 1 (1) Prezentul regulament se aplica procedurii privind acordarea unui premiu pentru 
cuplurile care implinesc 60 de ani de casatorie. 
    (2) Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii 
pentru acordarea unui premiu pentru cuplurile care implinesc 60 de ani de casatorie, acordat din 
bugetul local al Orasului Tasnad. 
    (3) Procedura de acordare este nediscriminatorie. 
 
  Art. 2 In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos , au urmatoarea 
semnificatie: 
    Institutia publica- primaria Orasului Tasnad 
    Beneficiar- solicitantul( sotul sau sotia) caruia i se acorda diploma si premiul in conditiile 
prezentului Regulament 
    Cerere tip – cerere pentru acordarea diplomei si a premiului, declararia pe propria raspundere 
completate de solicitant, in vederea obtinerii acestora. 
     Copie conform cu originalul- copie simpla pe care apare mentiunea „ Conform cu originalul” 
si semnatura solicitantului. Nu este necesar ca aceasta copie sa fie legalizata la notar. 
     Premiul- suma de bani acordati din bugetul local al Orasului tasnad, dupa cum urmeaza : 

- Premiu in cuantum de 1500lei/familie. 
 

  Art. 3 Principiile care stau la baza acordarii diplomei si a premiului sunt: 
   Transparenta- Punerea la dispozitia tuturor celor interesati si a informatiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru acordarea premiului; 
   Excluderea dublei participari- acelasi cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai 
multor premii, pentru aceeasi aniversare; 
 
  Art. 4(1) Cuplul solicitant poate beneficia doar o singura data de diploma si premiul aferent 
aniversarii de 60 de ani 

       (2) Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de catre unul dintre soti. In 
acest sens, depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizeaza prin procura, 
decat in situatii exceptionale. 
 
Capitolul II. Conditii de Eligibilitate 
 



 
 

Art. 5 (1) Cuantul premiului este de 1500/familie. 
(2) Conditiile cumulative pentru acordarea premiului sunt: 
- cuplul aniverseaza 60 de ani de casatorie 
- ambii soti sunt in viata la momentul depunerii cererii 
- ambii soti sa aiba domiciliul pe raza localitatii Tasnad sau satele apartinatoare 
(3) Diploma de onoare si premiul pentru aniversarea de 60 de ani de casatorie, se acorda o 
singura data, familiilor care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament. 
(4) Prin „Familie”, in sensul Regulamentului, se intelege, sotul si sotia aflati in viata la data 
depunerii solicitarii, care au o casnicie neintrerupta 60 de ani. 
(5) Sumele reprezentand premiul in lei, in echivalent de 1500 lei/ familie pentru aniversarea a 
60 de ani de casatorie, vor fi acordate de Primaria Orasului Tasnad, in conditiile prevazute la 
alin. (2) 
(6) Solicitantii vor depune la sediul Primariei Orasului Tasnad dosarul complet, compus din: 
                        - Cerere tip( se elibereaza de catre Primaria Orasului Tasnad)  se completeaza 
de unul dintre soti 
                        - Copii „conforme cu originalul”, ale actelor de identitate, ale ambilor soti, in 
termen de valabilitate 
                        - Copie „ conform cu originalul” a Certificatului de casatorie 
Pentru conformitate, solicitantul va prezenta toate actele mentionate anterior, in original. 
 
Art. 6(1) Premiul poate fi solicitat in 60 de zile calendaristice, de la data implinirii a 60 de 
ani de casatorie, conform certificatului de casatorie.Dosarul se va depune la sediul Primariei 
Orasului Tasnad, de catre unul dintre soti 
    (2) Cererea de acordare a diplomei si a premiului va fi analizata in termen de 30 de zile 
calendaristice, de la data depunerii dosarului complet. 
     (3) Premiul va fi acordat in numerar, cu obligatia indeplinirii cumulative a conditiilor 
prevazute in prezentul Regulament. 
 
Capitolul III. Procedura de acordare a diplomei si a premiului 
 
Art. 7 Solicitantul va depune dosarul complet la Compartimentul relatii cu Publicul,din 
cadrul Primariei orasului Tasnad, strada Lacramioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare. 
 
Capitolul IV. Dispozitii finale 
 
Art. 8 Prezentul  Regulament intra in vigoare de la data aprobarii. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

  
 


