
CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA nr.l

Privitoare la: conferirea Diplomei de Fidelitate gi premierea cuplurilor din
localitatea Alunu care au implinit sau vor implini minim 50 de ani de
cisitorie neintrerupti, in anul 2020

Consiliul Local Alunu, Judeful Ydlcea, intrunit in qedinla exffaordinard
din data de26.11.2020,1a care participFrun numir de 12 consilieri din totalul de
13 consilieri in func{ie;

Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Judeful Vdlcea nr. I
din 12.11.2020, prin care domnul Mudava Nichifor a fost ales preqedintele
qedintei pe o perioadh de 3 luni;

Avand in vedere.
- raportul d-nei Daju Iulia-Daniela, inspector in cadrul aparatului de

specialitate al primarului com. Alunu, Judetul Valcea, inregistrat sub nr. 11936
din 17.11.2020, prin care propune conferirea Diplomei de Fidelitate qi
premierea cuplurilor din localitatea Alunu, care au implinit sau vor implini
minim 50 de ani de cdsdtorie netntreruptd,inanul2020;

- referatul de aprobare inregistrat sub ff. 11937 din 17.17.2020,
intocmit de primarul comunei Alunu, Judetul Vdlcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avrzare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (la) din OUG nr.5712019
privind Codul Administrativ; Legea ff. 22712015, privind Codul Fiscal, cu
modificdrile gi completarile ulterioare;

In temeiul afi. 196 alin. (1) lit. ,,t' din OUG tr. 5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 11 voturi pentru qi I abfinere, adoptd
urmatoarea:

vA

HOTARARE

kt.l. Se aprobd alocarea sumei de 8.500 lei din bugetul local, ca premiu
de fidelitate unui numlr de 17 cupluri din localitatea Alunu, Judelul V61cea,
care au implinit sau vor implini minim 50 de ani de cdsdtorie neintreruptd,ln
anul 2020

1rrt.2 Suma acordatd va fi de 500 lei pentru fiecare cuplu.
fut.3. Se imputernicegte primarul comunei Alunu, Jude{ul V6lcea sd

acorde Diploma de Fidelitate gi suma aferentl fiec5rui cuplu.



Art.4. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcda va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informdnd Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.5. Prezenta hotarbre se va comunica: Instituliei Prefectului-Jude(ul
Valcea, compartimentului Contabilitate qi Inspeclie Fiscal5 din cadrul Primdriei
comunei Alunu gi se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
26.11.2020

Contrasemneaza,
Secretar general,

Boeangiu Luminila


