MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.50
Privind acordarea de ajutoare băneşti şi diplome de fidelitate cuplurilor
drăgăşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în anul 2020

Consiliul local al municipiului Drăgăşani întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.06. 2020, la care participă un număr de 18 consilieri, din totalul de 19
consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Pavelescu Alin-Viorel a fost
ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr. 18120/24.06.2020 şi raportul de specialitate nr.
18121/24.06.2020 al Direcției de Asistenţă Socială, prin care se propune acordarea
de ajutoare băneşti şi diplome de fidelitate cuplurilor drăgăşenene care împlinesc
50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cursul anului 2020;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei programe de dezvoltare
economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, al Comisiei
pentru învaţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
de agrement şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, prin care se propune admiterea
proiectului de hotărâre şi avizul de legalitate dat de secretarul municipiului
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 18122/24.06.2020;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
cu un număr de 18 voturi “pentru” adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare băneşti de la bugetul local,
cuplurilor drăgășănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul
2020.

(2) Fiecare cuplu, din cele prevăzute la alin. (1), va primi câte o
diplomă aniversară, iar fiecare membru al cuplului va primi un ajutor bănesc în
sumă de 500 lei.
Art.2. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Drăgășani să aprobe
lista cuplurilor care în anul 2020 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
(2) Cuplurile care îndeplinesc condițiile alin. (1) vor depune cererile
și documentele justificative până la data de 15.08.2020, inclusiv.
Art.3. Primarul Municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul municipiului o va comunica Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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