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12. PROIECT NR. 1412/22.02.2022

H O TĂRÂRE 
privind aprobarea organizării, în anul 2022, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor 

premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ................... , în data de ......................... 2022; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 1412/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 1413/22.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea organizării, în anul
2022, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de
fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;
- Raportul nr. 1414/22.02.2022 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota, judeţul
Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Gorgota;

În conformitate cu prevederile: 
-Legea 17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
complatările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. alin. (1). Se aprobă organizarea evenimentului "Căsătoria de Aur" prin 
acordarea unor premii şi diplome de excelenţă familiilor care au împlinit 50 de ani de la 

căsătorie, în ziua de 29 iunie 2022. 



alin. (2). Decernarea diplomei şi a premiului se va face de către primarul 
comunei Gorgota, judetul Prahova, într-un cadru festiv. 

alin. (3). Pentru eveniment se va aloca o suma de maxim 500 lei pentru fiecare 
cuplu participant. 

alin. ( 4 ). În cadrul evenimentului se vor acorda Diploma de excelenţă 
"Căsătoria de Aur" şi un ajutor bănesc în cuantum de 500 lei pentru fiecare cuplu. 

Art.2. Beneficiari ai evenimetului organizat conform art. 1 sunt cuplurile în viaţă, cu 
domiciliul legal şi faptic în comuna Gorgota, judeţul Prahova, care au împlinit 50 de ani de 
căsnicie neântreruptă, sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului 2022. 

Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează secretarul general al comunei şi Biroul economic-financiar din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre se 
înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.6. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se 
publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei 
Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 

lonut-Nicolae Dumitru Avizat, 

în temeiul art. 243 alin. {1). lit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartimentul SECRETAR GENERAL în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de 28.02.2022;
- Comisille C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen la data de 28.02.2022.

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 




