
1 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 
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PROIECT DE HOTARARE NR 81 

DIN DATA DE 22.08.2022 

Privind acordarea Diplomei de fidelitate familiilor cu domiciliul in comuna Satchinez care 

implinesc sau au implinit 50 de ani de casnicie   

 

 Consiliul Local al comunei Satchinez judet Timis , intrunit in sedinta ordinara in data de   ,  

Avand in vedere Proiectul de Hotarare cu nr 81 din data de 22.08.2022 initiat de catre dl 

Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez , privind acordarea Diplomei de fidelitate 

familiilor cu domiciliul in comuna Satchinez care implinesc sau au implinit 50 de ani de casnicie  , 

precum si Referatul de aprobare al Proiectului de Hotarare , 

 Avand in vedere Referatul  de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

Primariei comunei Satchinez      ,  

 Vazand avizul consultativ  dat de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Satchinez  pentru Proiectul de Hotarare  

Avand in vedere prevederile Hotararii nr 51 din data de 27.05.2022 emisa de catre Consiliul 

Local al comunei Satchinez , privind aprobarea Agendei cultural-sportive și de tineret pentru anul 

2022 și a detalierii activităților Agendei cultural-sportive și de tineret pentru anul 2022 

 Tinand cont de prevederile pct 13 din Anexa nr 2 la Legea nr 273/2006 privind finantele 

publice locale  

In temeiul art.129 alin 1 ,  alin.14 art. 139 alin 1  si a Art 196 alin 1 lit a    din OUG nr 

57/2019 privind codul administrativ,   ,  Consiliul Local al comunei Satchinez emite prezenta   

 

HOTARARE 

 

ART. 1 . Se aproba acordarea DIPLOMEI DE FIDELITATE si plata unui premiu in valoare 

de 500 de lei net /cuplu precum si acordarea unui buchet de flori si a diplomei in valoare de maxim 

300 de lei /cuplu , cuplurilor de cetateni cu domiciliul in comuna Satchinez care au implinit sau 

implinesc in anul current minim 50 de ani de casnicie neintrerupta .  
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Banii vor fi alocati din capitolul Cultura 67.02.20.20.01.30 prin suplimentarea sumei alocate 

desfasurarii evenimentului Balul Pensionarilor .  

 

ART. 2 . Acordarea DIPLOMEI DE FIDELITATE se va face cu ocazia desfasurarii 

evenimentului Balului Pensionarilor , eveniment organizat de catre Primaria comunei Satchinez   

ART.3 . Pentru acordarea Diplomei de Fidelitate trebuiesc indeplinite cumulative 

urmatoarele conditii :  

• Depunerea unei cereri la Registratura Primariei comunei Satchinez impreuna cu 

Certificatul de casatorie din care sa rezulte convietuirea de minim 50 de ani  

• Ambii soti sunt in viata .  

• Ambii soti au domiciliul in comuna Satchinez .  

• Nu au mai baneficiat in trecut de acordarea unui premiu similar  

ART.4 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se   incredinteaza  d-l Primar 

Cheaua Florin Olimpiu si serviciu de contabilitate din cadrul Primariei comunei Satchinez . 

 ART. 5. .Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud . Timis - Directia de contencios Administrativ si controlul 

legalitatii actelor . 

•  Primaria Satchinez – Primar .contabilitate si impozite si taxe 

• cetatenilor comunei  

• celor interesati  

 

 INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

  

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                              ROBANESCU ANDREI 

  

Aviz Proiect de Hotarare nr 81/22.08.2022  Privind acordarea Diplomei de fidelitate familiilor cu 

domiciliul in comuna Satchinez care implinesc sau au implinit 50 de ani de casnicie   

 

 

                                                                                                        
COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  domeniului public și privat al 

comunei, servicii publice, comerț 
 
                         1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 
                         2. BÂRCIOG CORINA –secretar  
                           
COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului 

 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 


