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Consiliul local al comunei Căpleni 

 
Proiect de Hotărâre Nr.15/2021.- 

privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a  
50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

 
 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2021.- 
 

 Având în vedere: 
 referatul de aprobare nr. 15/12.04.2021  al primarului comunei Căpleni, 
 raportul de specialitate al Compartimentui asistențã socialã și autoritate tutelară 

nr.25/12.04.2021 
 avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie 

socială; activităţi social-culturale, culte, 
 art.13 din Regulamentul pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţii unor 

personalităţi cu merite deosebite, aprobat cu HCL al comunei Căpleni nr.28/17.12.2020, 
 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(13), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.(a), 
art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.-1.- Se aprobă suma  acordată familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru 
împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă în cuantum de 500 lei/familie. 
 

Art.-2.-  Pot beneficia de aceste sume familiile care întrunesc condițiile prevăzute la art. 13 
din Regulamentul pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţii unor personalităţi cu 
merite deosebite, aprobat cu HCL al comunei Căpleni nr.28/17.12.2020.  
 

Art.-3.- Premiul se va acorda numai soților sau unuia dintre soți, cu acordul celuilalt, și va fi 
acordat o singură dată pentru fiecare familie. 

 
Art.-4.- Primarul comunei Căpleni prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la 

îndeplinire a  prezentei hotărâri. 
 
Art.-5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, 

în termenul prevăzut de lege, către:  
 Primarul comunei CĂPLENI, 
 Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
 Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane, 
 Se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Căpleni.  

 
 

  Căpleni,  12 aprilie 2021- 
    

 
   Iniţiator      Avizat 
     Megyeri Tamás-Róbert         Csizmar Erika 

             Primarul comunei Căpleni       Secretar General 


