
e o /lUNA LADEST! ; JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSÍUUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A N R . 5 2 / 2 0 2 1 
Privind acordarea! Diplomei de Aur şi premierea cupluri lor care aniversează 50 

ani de căsătorie. 
I 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul' Vâlcea, întrunit In şedinţa 
ordinară din 26 noiembrie 2021, la care participă 11 consl!ieri|din totalul de 11 in funcţie : 

Având a/esi ca preşedinte de şedinţă pe dl cons. Ilie ANDRONACHE ; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare nr.3517/19.11.2021 la proiectul de hotărâre al primarului; 
• raportul nr. 3518 din 19.11.2021 al compartimentului firtaciar contabil; 
• raportul Comisiiloif de specialitate nr. 1. şi 2 ale consilijjiui local ; 

ŢinânH" nrlit HÂ'"rapoffiiF W T t r - a ^ » r t r ^ ^ de hotărâre al 
Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3519/19.11.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 3(1), 16(1), 

cu modificăriloe şt completările ulterioare; In 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 şijcompletările ulterioare; 
In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) .lit. a. şi art. 196 aiin.(l) lit. a din 

O-.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu 

3(1) iit."h, \" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

. • ••• Ar t .1 . S4 
valoare de 4G0îe77ieT 
căsătorite neîntreruptă 

aprobă acordarea „Diplomei de Aur" şi acordarea unui premiu în 

în cursul anului 2021, dupa cum urmează: 

I Nr. 
! c r i 

Numele şi pre jiumele soţului Numele şl prenumele soţiei Nr. şi data act 
căsătorie 

1 DEACONESCU NICOLAE BĂRBULESCU VICTORIA 1/14.01.1971 
! 2 BULACELGHE DRGHE. MATEi VERONICA 4/29.05 1971 
! 3 STANICA NICO LAE GIURAN VALENTINA 9/01.11.1971 
j 4 BADiTA ION TUDCRA MAR IA 11/13.11.1971 
! 5 . •NICOLÄESCU I LIE ANDREI LUCRETIA 13/04.12.1971 

Art.2. Primarul va lua măsuri pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, infi 

Ârt.3. 
o va comunica Prima 

PREŞEDINTE 
Cons. Slie A 

rmând consiliul local asupra modului de aducere la îndeplinire. 
Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre şi 

ului comunei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea; 
"desti. 26 noiembrie 2021 

CONTRASEMNEAZĂ^MTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNA 

NUTĂ 


