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Din 18 ianuarie 20lg

privind: acordarea unui premiu in valoare de 500 lei din bugetul local pe

2019, cuplurilor tulnicene care se vor cds[tori in acest an

Consiliul local al comunei Tulnici, judelul Vruncea, tntrunit tn
Sedinld ordinard, Ia data de 18 iun,usrie 20Ig

' analiz6nd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre iniliat de

Primarul Comunei Tulnici, judeJul Vrancea privind acordarea unui premiu

in valoare de 500 lei din bugetul loc,al pe 2019, cuplurilor tulnicene care se

vor c[s[tori in acest an.

- viz0nd raportul doamnei Gdind Valerica, secretarul comunei

Tulnici, judelul Vrancea, inregistra[ sub nr. 164 din 9 ianuarie 2019 prin

care propune emiterea unui proier:t de hotlrdre privind acordarea unui

premiu in valoare de 500 lei din bugetul local pe 2019, cuplurilor tulnicene

care se vor cdsdtori in acest an:

- urmare 
^ 

Raportului de avizare aI comisiei pentru programe de

dezvoltare economico - sociala, bulget - finante, administrarea domeniului

public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunald, protectia

mediului, servicii si comert.

- avand in vedere prevedenile Legii 27312006, privind finanteie

publice locale, cu modificarile si cornpletdrile ulterioare;

- in temeiul art. 36 alin. l, art. 45 alin. l, art. I 15 alin. l, lit. b) gi art.

lljr*1



HOTin I1TE:

Art. 1. Aprobd acordarea unui premiu

bugetul local pe 20r 9, cuprurilor turnicene care

Art. 6. Prevederile prezentei hotdrdri vor

Primarul comunei Tulnici, jude{ul vrancea prin

comunicate celor interesa(i de Secret;arul comunei

Art' 2' Principala condi{ie, pentru acordarea sumei, prevdzutd, la art.
1, este, ca la momentul incheierii cdsdtoriei, cel pu{in unul dintre viitorii
so!i, sb aibd domiciliul stabil in comuna Tulnici, judelul vrancea.

Art' 3' Suma prevdzutd la articolul I va fi alocatd de la capitolul

bugetar ,,Cultur[' recreere si religie", subcapitolul bugetar ,,Alte servicii in
domeniul culturii, recreerii si religir3i", articolul bugetar ,,Alte oheltuieli cu

bunuri si servicii".

Art. 4. Se imputerniceste prirnLarul comunei Tulnici, dl. BoJu Aurel sd

acorde premiul, fiec[rui cuplu.

Art' 5. Premiul, se acordd familiilor care depun la secretariatul

primiriei' o cerere insotita de acte doveditoare: copie dup[ certificatul de

cdsdtorie gi actele de identitate ale arnbilor soti.

l17 din Legea nr.21512001 privind
republicatd, cu modificdrile qi completdrile

administra\ia publicd locald.

ulterioare

in valoare de 500 lei din
se vor cdsdtori in acest an.

fi duse la indeplinire de

aparatul de specialitate gi

Tulnici, judelul Vrancea.

PRE$EDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNE AZA
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