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                                                                                                                                  Nr.  71/ 25.08.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
             Pentru modificarea HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 
premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 10.08.2022 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   10.08.2022 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 8601/ 25.08.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 
Comunei Măgura, judetul Bacău; 

b) raportul de specialitate întocmit de d-na Popa Maricica  - consilier superior în cadrul 
Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune al aparatului de  
specialitate a primarului, înregistrat sub nr. 8602/ 25.08.2022, prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotărâre. 

c) HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în 
valoare de 500 lei celor 18 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care 
au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 10.08.2022 

Având în vedere temeiurile juridice ale: 
a) H.C.L. nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru anul 2022; 
b) art. 129 alin. (2), lit.b), alin.4 lit.a), art.155 alin.(1) lit.c) si alin. (4) lit.b) din O.U.G. nr.57/ 2019 

privind Codul Administrativ; 
          Avizele cu caracter consultativ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), art.136 alin. (1) lit.a) și alin. (8), art.139  
alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a), art. 199 alin. (1) și alin. (2) și art.243 alin. (1) 
lit.a)  din O.U.G.  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 
  

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre:: 
 

 Art.1.Se aprobă modificarea  art. 1 din HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de 
Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 
50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 
10.08.2022, acesta urmând a avea următorul conținut:  

” Art. 1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 
21 familii  din comuna Măgura, care au împlinit 50 de ani de  căsătorie şi au depus cerere până la data 
de  10.08.2022, conform anexei la prezenta hotărâre.”  

Art. 2. Celelalte HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 
premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 10.08.2022. 

  Art.3. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
                                                                     
 
 
Nr. 
Din      .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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 Nr. 8601/ 25.08.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
             Pentru modificarea HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi 
plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 

de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la 
data de 10.08.2022 

 
            

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 comuna 
Măgura, 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. 

 Premierea în bani a familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliul în 
comuna Măgura, județul Bacău, s-a mai aprobat si în alţi ani. 

 După adoptarea HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata 
unui premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani 
de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 
10.08.2022, au mai apărut 2 cereri, prin urmare trebuie modificat nr. familiilor de la 19 la 21. 
 Avand în vedere cele mai sus prezentate, vă rog sa aprobati proiectul în forma 
prezentată. 
 

PRIMAR, 

COSTRĂȘ IORDACHE 
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                                                                                                        Nr. 8602/ 25.08.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Pentru modificarea HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata 
unui premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani 

de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 
10.08.2022 

  
 

Subsemnatele Popa Maricica – consilier superior în cadrul Biroului financiar 
contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune potrivit prevederilor 
art. 136, alin. (3), alin. (8) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  
având în vedere, 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 8601/ 25.08.2022 şi proiectul 
de hotărăre nr. 71/ 25.08.2022; 

 
- H.C.L. nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura 

pentru anul 2022Plata acestor premii se va face din capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă 
socială. 

  - HCL nr. 61/ 11.08.2022 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 
premiu în valoare de 500 lei celor 19 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până 
la data de 10.08.2022 

 
Propunem consiliului local să aprobe acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata 

unui premiu în valoare de 500 lei celor 21 familii din Comunei Măgura, care au împlinit 
50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare 
până la data de  10.08.2022. 

 
 

Contabil 
POPA MARICICA 

 
 
 
 


