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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii 

persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de  
100 de ani sau peste 100 ani 

  
     Consiliul Local Bozioru  întrunit în şedinţă la data de 02.08.2021, 
     Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru 
înregistrat la  nr.1.758/02.07.2021; 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 
1.759/02.07.2021; 

§ Avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Bozioru înregistrate la nr.1992/1993/1994/23.07.2021; 

§ Prevederile art.1, alin. (3) şi (4) din Legea nr.17/200 privind  
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

§ Prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

       În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi 
art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea unor premii 
persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani, 
conform anexei care face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art.2. Se aprobă acordarea  din bugetul local al comunei Bozioru , a 
unui premiu în valoare de 5.000 lei  persoanelor care împlinesc sau au 
împlinit vârsta de 100  ani sau peste 100 ani   în cursul anului respectiv. 
 
      Art.3. se aprobă acordarea unei diplome personalizate, a cărei 
valoare nu poate depăşi  50 lei. 
 

                                        
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  HOTĂRÂRE               

 
25/2021        



 
 
       Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, respectiv 
se comunica Primarului comunei Bozioru, Instituţiei Prefectului Judeţul 
Buzău şi se va publica pe pagina oficială de internet a instituţiei 
www.comunabozioru.ro. 

 
 

Nr.25/02.08.2021 
Bozioru 

 
  

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                                                           
DINCĂ Luisa                     Secretar  General Comună, 

     OPREA Mirela 
     
 ..............................                       ...................... 
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa 
<<ordinară>> din data de 02.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de, _______.voturi „pentru”, ________  voturi 
„împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din numărul total de 9 
consilieri locali în funcţie. 

 
 
 


