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 HOTARAREA nr. 43 
privind acordarea unei diplome și a unui premiu in sumă netă de 

2.000 lei, din bugetul local pe anul 2021, cu ocazia împlinirii vîrstei de 
100 de ani, in data de 29.11.2021, domnului DELCEA TĂNASE 

 
 
 Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
7587/2021 ; 
 - avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local, inregistrat sub nr. 239/25.11.2021; 
 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 7588/11.11.2021 ; 
         - adresa nr. 30350/09.11.2021 a Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidența Persoanelor Rm.Sărat prin care se atestă faptul că persoana 
respectivă este in viață și a are domiciliul în comuna Ziduri; 
           - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 
actualizată; 
        - prevederile HCL nr. 18/19.04.2021, privind aprobarea bugetului pe 
anul 2021; 

- prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) litd) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a”  si art. 139 alin.(1) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. Se aprobă  acordarea unei diplome domnului Delcea Tănase, ca 
semn de prețuire cu ocazia împlinirii vărstei de 100 de ani la data de 
29.11.2021. 
         Art.2. Se aprobă  acordarea unui premiu in sumă netă de 2.000 lei 
domnului Delcea Tănase, ca semn de prețuire cu ocazia împlinirii vărstei de 
100 de ani la data de 29.11.2021. 
         Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează 
primarul comunei Ziduri prin Compartimentul buget finanțe impozite si taxe 
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ziduri, 
precum și persoana abilitată să exercite controlul preventiv propriu.    
 Art.4. Secretarul  general al comunei  va aduce la cunostinta publica 
prezenta hotărâre, respectiv o va comunica Primarului comunei Ziduri si o 
va comunica Instituției Prefectului Județul Buzău în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                         Secretar general, 
                                                    Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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