
                  
R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________ 

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333         

                                                      

                                                                         PROIECT 
 

 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, 
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 ; 

§ 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 alin. (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 integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Se aprobă acordarea  din bugetul local al comunei Bozioru , a 
unui premiu în valoare de 2.000 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  în valoare de 
până la 50 lei. 
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       Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică de către 
Secretarul general al comunei, 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.25/02.07.2021 
Bozioru 

 
 

Iniţiator, 
        PRIMAR:  
GRIGORE Valentin 
 
 .....................   

 
 
 
 
 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                       OPREA Mirela 
 
 
               ………………… 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       



                  
 
 
 
 

Anexă la H.C.L. Bozioru nr. ……/2021 
 
 
 

Regulament pentru acordarea unor premii persoanelor care au  
împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani  

sau peste 100 ani 
 

Capitolul I - Dispoziţii generale  
 

        Art.1. – Premiul se acordă, după caz, din iniţiativa: 
 a) Primarului;  
 b) Consilierilor locali; 
 c) La propunerea persoanelor aparţinătoare celor care împlinesc 

sau au împlinit vârsta de 100 de ani.  
 

Art.2. - Acordarea premiului nu este condiţionată de: 
 a) cetăţenie;  
 b) naţionalitate; 
 c) sex;  
 d) religie;  
 e) apartenenţă politică.  
 
Art.3. – Premiul se acordă la data împlinirii vârstei de 100 de ani 

sau peste 100 de ani, o singura data.  
Art.4. – Premiul este un drept al persoanelor beneficiare, nefiind 

transmisibil;  
 

Capitolul II – Premiul  
 
Art.5. – Premiul în bani şi  diploma personalizată se acordă, 

personal sau prin aparţinători, o singura data, persoanelor care au 
împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani şi care au domiciliul 
în Comuna Bozioru, judeţul Buzău. 

 
 Capitolul III - Procedura acordării şi înmânării premiului  

 
Art.6. - Procedura acordării premiului este următoarea: 
 - Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi 

Stare Civilă, la începutul fiecărui an, va prezenta o situaţie statistică 
privind persoanele care urmează să împlinească 100 ani sau peste 100 
de ani;  

 
 
 



 
 
- Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi 

Stare Civilă identifică persoanele care împlinesc în anul curent vârsta 
de 100 de ani sau peste 100 de ani şi comunică situaţia din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;  

- Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi 
Stare Civilă asigură legătura cu familia sărbătoritului, stabileşte data şi 
modalitatea prin care un reprezentant al Primăriei poate înmâna 
premiul în bani şi  diploma personalizată şi întocmeşte un referat de 
aprobare, indicând sumele necesare pentru acordarea premiului;  

-  Compartimentul Financiar-contabil asigură sumele necesare;  
- Primarul UAT Bozioru, prin aparatul de specialitate, duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre; 
 - Suma de bani şi  diploma personalizată, vor fi înmânate 

persoanei aniversate sau aparţinătorilor acesteia, după caz. 
 

 Capitolul IV - Dispoziţii finale  
 
Art.7. - Premierea nu se va mai acorda în cazul decesului persoanei 

centenare, dacă acesta a fost înregistrat în timpul procedurii de 
acordare a ajutorului financiar;  

Art.8. – Punerea în aplicare a prezentului regulament se va face cu 
respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.  

 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                       DINCĂ Luisa                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
 OPREA Mirela 
                         ……………… 
                                                                                           ……………….                                  


