ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Priveste: aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2015 prin acordarea unor
premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand
in vedere:
- expunerea de motive nr. 5191 / 17 februarie 2015 a Primarului municipiului Alexandria,
- raportul de specialitate nr.5192 / 17 februarie 2015 2015 al Directiei Administrare Publica
Locala si Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite,
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului
Alexandria,
- prevederile H.C.L. nr. 31 / 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului general al
municipiului Alexandria,
- prevederile H.C.L. nr. 32 / 12 februarie 2015 privind aprobarea principalelor manifestari
cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2015,
- prevederile art. 36, alin. (1), (6), pct. „4” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) si ale art. 115 alin. (1), lit. “b” din Legea 215 din 23
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba organizarea evenimentului “Nunta de Aur” 2014, prin acordarea
diplomei de fidelitate si premii in valoare de 300 ron , pentru fiecare familie care a implinit 50 de ani de
la casatorie in anul 2015. Acordarea acestora se va face pe baza certificatului de casatorie si a
buletinului/cartii de identitate, care sa ateste domiciliul in municipiul Alexandria.
Art. 2. Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 se face de la bugetul local - sectiunea de
functionare, capitolul 67.02 “Cultura ,religie si recreere”, din sume provenite din venituri proprii.
Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei
Administratie Publica Locala, Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite si Compartimentului Cultura
Sport Tineret, pentru cunoastere si punere in aplicare.
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