
COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 8/2020 
Privind acordarea Diplomei de Aur şi premierea cuplurilor care aniversează 50 ani de 

căsătorie. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 27 noiembrie 2020 la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Ion LIXANDRU ; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.3974/19.11.2020 prezentat de 

primarul comunei, privitor la acordarea Diplomei de Aur şi premierea cuplurilor care 
aniversează 50 ani de căsătorie. 

Având în vedere raportul nr.3975/19.11,2020 al compartimentului de 
specialitate şi raportul Comisiei de specialitate nr.2. din cadrul Consiliul Local Lădeşti; 

Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii, întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.3976/19.11.2020; 

In conformitate cu prevederile: 
• art. 3(1), 16(1), 20{1) lit."h, \" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificăriloe şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile : 
• art. 129 alin.2. lit. (b) şi alin.4. lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) .lita. şi art. 196 alin.(1) lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; cu 
un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se acordă „Diploma de Aur" şi un premiu în valoare de 300 lei net de 

la bugetul local, cuplurilor ce au împlinit 50 ani de căsătorite neântreruptă în cursul anului 
2020, dupa cum urmează; .  
Nr.crt. Numele si prenumele soţului Numele si prenumele soţiei Nr./data act căsătorie 

1 CISMARU ILIE . CISMARU IOANA 5/28.03.1970 
2 MATULESCU DUMITRU MATULESCU MARGARETA 9/26.07.1970 
3 COTOARBĂ GHEORGHE COTOARBA MARGARETA 10/15.09.1970 
4 ŢUICU ILIE TIOCU MĂRIA 11/30.09.1970 
5 POPESCU NICOLAE POPESCU LUCIA 13/16.11.1970 
6. BÂJAN VICTOR BAJAN PAULA 14/29.11.1970 
7. MUNTEANU GHEORGHE MUNTEANU EUGENIA 16/26.12.1970 

Art.2. Primarul.va lua măsuri pentru asigurarea aducerii ia îndeplinire a 
prezentei hotărâri, informând Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeprinire. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin afişare la sediul primăriei, şi o va comunica Primarului comunei în vederea 


