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H O T Ă R Â R E A NR. 19 

 din 13.02.2020 
 

Privind: aprobarea unui premiu persoanelor cu domiciliul în comuna 
Valea Mărului, care au implinit vârsta de 100 ani  
__________________________________________________________________ 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 285/05.02.2020; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în 
sedința ordinară, în data de 13.02.2020; 
 Având in vedere :   
                - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
286/05.02.2020;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
287/05.02.2020; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

In baza prevederilor: 
- Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;   

- Ordonanţei de urgenţă nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 
- Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 
139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 



Art. 1. Se aprobă acordarea unui premiu de 5000 lei, persoanelor cu domiciliul 
în comuna Valea Mărului, care au implinit vârsta de 100 ani. 
Art. 2. Persoanele care îndeplinesc conditiile art.1 vor primi premiul prin 
dispoziție a Primarului comunei; 
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 
comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija 
secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la 
cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro 
 

     
   Preşedinte de şedinţă, 

                Butunoi Ion   
                                                                                                                             

Contrasemnează, 
                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                     

 
 


