
          R O M A N I A -Proiect- 

     JUDETUL PRAHOVA  

  COMUNA TARGSORU VECHI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O  T A R A R E 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a unei diplome si a cate unui premiu 

financiar familiilor din comuna Targsoru Vechi care aniverseaza peste 50 de ani de casatorie 

neintrerupta 

  

 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare al dlui. Veselin Iordan, in calitate de consilier local in cadrul 

Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi, inregistrata sub  nr. .... din ......2022; 

Raportul de specialitate al secretarului general inregistrat cu nr. .... din .....2022; 

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi 

nr.1, 2 si 3; 

In conformitate cu prevederile: 

- art. 258 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederilea art. 4 alin. (3) Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  -prevederilor art. 129 alin. (14), art. 133 alin. (1), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 

 

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de acordare a unei diplome şi a câte unui premiu 

financiar in valoare neta de cate …… lei, cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie 

neîntreruptă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Sumele necesare acordarii premiilor reglementate la articolul 1 vor fi cuprinse in 

bugetul comunei Targsoru Vechi si se vor acorda in  baza documentelor doveditoare. 

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se insarcineaza dl 

Dragan Nicolae, primar, iar cu asigurarea publicitatii si comunicarii persoanelor interesate,  se 

insarcineaza secretarul comunei. 

 

        INITIATOR, 

       Consilier local, 

    VESELIN IORDAN 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZA, 

                                                                              p.Secretar general, 

                                                                                             DRAGULIN GEORGIANA 

  

   Targsoru Vechi, ........2022 

     Nr. ...... 



CONSILIUL LOCAL COMUNA TARGSORU VECHI 

 

Anexă la Hotărârea nr. ......./...2022 

 

 

Regulament de acordare a unei diplome și a câte unui premiu financiar, în sumă netă de 

1000 de lei, cuplurilor clujene care au înplinit 50 de de căsătorie neîntreruptă 

 

 

Capitolui I. Dispoziții Generale 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul regulament stabilește procedura de acordare a unei diplome și a câte unui 

premiu financiar, în cuantum de 1000 de lei net, din bugetul local, pentru cuplurile care au împlinit 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul comun în Comuna Targsoru Vechi . 

 

Procedura de acordare e nediscriminatorie. 

 

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea 

semnificație: 

 

a) cuplul: soțul și soția aflați în viață la momentul depunerii cererii, cărora li se acordă 

diploma și premiul în condițiile prezentului regulament; 

 

b) cerere tip: reprezintă cererea redactată de către unul din soți pentru acordarea diplomei 

și a premiului financiar la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă; 

 

c) diploma- este documentul pe suport de hârtie, semnat de conducătorul instituției sau 

înlocuitorul lui de drept, individualizat, care e înmânat cuplului, prin care se certifică împlinirea a 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă; 

 

d) premiul financiar – este suma de 1000 de lei net, care se acordă odată cu diploma  

cuplului care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

 

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării diplomei și a premiului financiar sunt: 

 

a) transparența – punerea la dispoziția celor interesați a informațiilor referitoare la 

aplicarea procedurii; 

 

b) excluderea dublei participări – premiul se acordă o singură dată pentru un cuplu; 

 

c) netransmisibilitatea – drepturile prevăzute în prezentul regulament nu se transmit 

succesorilor și nu se acordă decât în situația în care ambii soți sunt în viață la momentul depunerii 

cererii de acordare a unei diplome de aur și a premiului financiar. 

 

Capitolul II. Condiții de eligibilitate 

 

Art. 4. Pentru a beneficia de diploma și de premiul financiar, cuplul trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 

a) să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii; 

 



b) ambii soți să aibă domiciliul în Comuna Targsoru Vechi; 

 

c) ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii. 

 

Art. 5. Solicitații vor depune o cererea tip pentru acordarea beneficiilor prevăzute în 

prezentul regulament, personal sau prin împuternicit, la biroul din cadrul Serviciului Financiar 

Contabil si vor indica, în cerere, data și locul încheierii căsătoriei. 

 Cererea va fi insotita de urmatoarele acte doveditoare:  

a)actele de identitate ale ambilor soti din care sa rezulte ca au domiciliul in comuna 

Targsoru Vechi; 

b)certificatul de casatorie; 

c)certificatele de nastere ale sotilor. 

 

Art. 6. După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, compartimentul de 

specialitate, va propune primarului comunei acordărea diplomei și a premiului financiar 

solicitanților. 

 

Art. 7. După aprobarea cererii se procedeaza la acordarea diplomei și a premiului financiar 

solicitanților de catre domnul Dragan Nicolae –primarul Comunei Targsoru Vechi. 

 

Art. 8. Cuantumul premiului financiar este în sumă de 1000 de lei/net/cuplu și este 

suportat din bugetul local al Comunei Targsoru Vechi. 

 

Art. 9. Premiul financiar va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de 

opțiunea solicitantului. 

 

CAPITOLUL III. Dispoziții finale 

 

Art. 10. Cererea tip se constituie în anexă la prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la Regulament 

 

APROBAT PRIMAR 

 

____________________ 

 

 

 

Nr._______________/_____________ 

 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

Subsemnatul,___________________________________________________________ şi 

subsemnata,____________________________________________________________________, 

domiciliaţi în Comuna Targsoru Vechi, str._______________________ nr._______, ap.______, 

judeţul Prahova, căsătoriți la data de_______________, conform Certificatului de căsătorie nr. 

_______________, eliberat la data de____________, de către __________________________, 

județul _______________, prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că am împlinit 50 de ani 

de căsătorie și vă rugăm să ne acordați diploma și premiul, în conformitate cu Regulamentul de 

acordare a unei diplome și a câte unui premiu financiar, în sumă netă de 1000 lei, cuplurilor care 

au înplinit 50 de de căsătorie neîntreruptă. 

 

Vă solicităm să efectuați plata: 

 

◻ în numerar; 

◻ prin virament bancar. 

 

Anexăm: 

 

- actele de identitate ale ambilor soti din care sa rezulte ca au domiciliul in comuna 

Targsoru Vechi; 

- certificatul de casatorie; 

- certificatele de nastere ale sotilor. 

 

Vă mulţumim. 

 

DECLARĂM CĂ SUNTEM DE ACORD CA PRIMĂRIA COMUNEI TARGSORU 

VECHI SĂ PRELUCREZE ACESTE DATE CU CARACTER PERSONAL. 

 

Targsoru Vechi, la data de_____________ 

 

Semnătură soţ,                                                                                  Semnătură soţie, 

 

_________________                                                                     __________________ 

   

Telefon: 

 


