
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor 

care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta 
cu domiciliul in comuna Puchenii Mari 

Avand in vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr.9472/5.10.2022, iniţiat de dl.Constantin Negoi, primarul 
Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune aprobarea acordarii premiilor 
si a diplomelor cuplurilor care au implinit SO de ani de casatorie neintrerupta cu 
domiciliul in comuna Puchenii Mari; 
- referatul de aprobare nr.9473/5.10.2022, al Primarului Comunei Puchenii Mari judeţul 
Prahova prin care propune aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au 
implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari; 
- raportul de specialitate nr.9474/5.10.2022,întocmit de secretarul general al comunei 
Puchenii Mari, judeţul Prahova; 
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de 
specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonan,ta de 
Urgen,tă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba acordarea premiului in valoare neta de 1500 lei, de la bugetul 
local pe anul 2022, ca premiu de statornicie si a unei diplome fiecarui cuplu care a 
împlinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, cu domiciliul in comuna Puchenii Mari. 

Art.2. Sumele necesare pentru acordarea premiului vor fi asigurate din bugetul local 
al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova. 

Art.3. Sumele vor fi acordate in baza cererii depuse de unul dintre soti precum si a 
unei copii a certificatului de casatorie. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind conţenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. In conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 








