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H O T Ă R Â R E A Nr. 29
din 29. 03. 2022
pentru acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate, familiilor care au împlinit 25, 40 respectiv
50 de ani de convieţuire şi au domiciliul stabil în comuna Roşiori, precum și aniversarea persoanelor
vâstnicie din comună care au înplinit 70 de ani.

Având în vedere
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori,
- Referatul de aprobare nr. 74 din 22.03. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
- Raportul de specialitate nr. 75 din 22.03. 2022 întocmit de Compartimentul de specialitate/ Stare
Civilă din cadrul Primăriei Comunei Roșiori prin care se propune acordarea unei diplome şi a unui
premiu de fidelitate, familiilor din comuna Roșiori care au împlinit 25, 40 respectiv 50 de ani de
convieţuire, precum și aniversarea persoanelor vâstnicie din comună care au înplinit 70 de ani,
- dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;
- Avizul comisiei de specialitate nr.1 al Consiliului Local al comunei Rosiori ,
Reținând prevederile art. 258 alin.(2), (3) din Codul Civil şi ale art. 4 alin. (3) din Legea 273/2006
privind finanțele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), 139 și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local Roşiori
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate familiilor de pe raza
comunei Roşiori, județul Bihor, care își aniversează căsătoria neântreruptă pe parcursul anilor de
convieţuire, după cum urmează:
◊ Diplomă şi Premiul de fidelitate în valoare de 300 lei pentru familiile de pe raza
comuna Roşiori, județul Bihor, care aniversează 25 de ani căsătorie neântreruptă în anul depunerii cererii;
◊ Diplomă şi Premiul de fidelitate în valoare de 400 lei pentru familiile de pe raza
comuna Roşiori, județul Bihor, care aniversează 40 de ani căsătorie neântreruptă în anul depunerii cererii;
◊ Diplomă şi Premiul de fidelitate în valoare de 500 lei pentru familiile de pe raza
comuna Roşiori, județul Bihor, care aniversează 50 de ani căsătorie neântreruptă în anul depunerii cererii;
◊
Acordarea unei Diplome și aniversarea într-un cadru festiv a persoanelor vâstnicie din comună
care au înplinit 70 de ani.
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispoziţiile Hotărârii Consiliului
Local al comunei Roşiori nr. 31/12.05.2009 și nr. 46/11.05.2017.
Art. 3. Decernarea diplomelor și a premiilor se va efectua de către primarul comunei Roșiori cu
ocazia unei ceremonii organizate în cadru festiv.
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Roșiori prin
compartimentul financiar-contabil/contabilitate şi compartimentul de Stare Civilă din cadrul primăriei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori,
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil/contabilitate, Compartimentul de
Stare Civilă și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Nagy Zoltan

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenți la
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

