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H O  T A R A R EA nr. 9 din 31.01.2022 
privind   acordarea  ,,Diplomei de fidelitate″si un premiu financiar familiilor cu domiciliul in 

comuna Calafindesti care implinesc 50 de ani de casatorie  
  

 
            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei CAlafindesti, inregistrat sub nr. 527 din 21.01.2022; 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  inregistrat cu  nr. 528 
din 21.01.2022 ; 

- referatul de specialitate inregistrat sub nr. 529 din 21.01.2022 ; 
- raportul de avizare  al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socila, buget , finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului servicii si comert 
inregitrat sub nr 530 dn 21.01.2022 ; 
- raportul de avizare al  comisiei de specialitate pentru administratia publica locala,juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub nr. 531 din 21.01.2022 ; 
- raportul comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-
culturale, culte, protective copii inregistrat sub nr. 532 din 21.01.2022; 
 
Tinand cont de prevederile pct. 13, cap II din Anexa nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si competarile ulterioare si ale Legii 292/211 privnd asstenta sociala cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 
În temeiul art. 129 alin.(1) si (2) lit.(b), (d), alin. 4 lit.(a) coroborat cu ,alin 7 lit(b) , art.139 alin. (3), lit. (a) si art. 196 

alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 Se aproba  alocarea  sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei Calafindesti, pentru acordarea 

,,Diplomei de fidelitate″ si unui premiu in suma neta de 150 lei familiilor din comuna Calafindesti care implinesc  de ani de 
casnicie; 

Art.2 Se aproba Regulamentul privind   acordarea  ,,Diplomei de fidelitate″si un premiu financiar familiilor 
cu domiciliul in comuna Calafindesti care implinesc 50 de ani de casatorie  care este parte integranta din prezenta 
hotarare ; 

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Calafindesti ; 
 Art.4  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intertmediul secretarului comunei Calafindesti, in termenul prevazut de 
lege, Institutiei Prefectului – judetul Suceava, compartimentului financiar contabil si va fi afisata publicata pe pagina de 
internet  a comunei Calafindesti.  
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