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JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARAREA 
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CONTROL FINANCIAR PfiEVtNTIV 

8 Privind: modificarea H.C.L. nr.123/25.04.2015  
A N L 4 1  , LUNA :144=11.,,t1A 	 

Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului:53713/17.09.2019 ; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedintã ordinara in data deog .09.2019 ora 1,6,00 

Avand in vedere : 
- referat de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr.53715 /17.09.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Comunicare - Registratura, inregistrat sub nr. 53714/17.09.2019; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1,3 si 5; 
- Legea nr. 50/2019, privind bugetul de stat pentru anul 2019; 
- H.C.L. nr. 51/13.05.2019, privind aprobarea bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului 

de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019, cu 
modificarile i complearile ulterioare; 

- H.C.L. nr. 123/25.04.2015, privind aprobarea modalitatilor de premiere a centenarilor care au implinit 100 de ani; 
- art 14, aim. 2 si 3, precum si art. 25, alin.1 lit.f si g, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile i complearile ulterioare; 
- art. 129 aim. 2 lit.d i alin. 7 lit, a), e) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

In Laza prevederilor : 
- art. 136 alin.1, art. 139 alin.3 lit, a si art. 196 alin. 1 lit, a), din Ordonanta de Urge*" nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTARASTE 

Art.! Se aproba modificarea art. 1, care va avea urmatorul continut, din H.C.L. nr. 123/25.04.2015 privind 
aprobarea modalitatilor de premiere a cetatenilor care au implinit 100 de ani: 

Art.1(1) „Se aproba premierea cu 2.400 lei/brut/ persoand, persoanelor care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii: au implinit 100 de ani, la data depunerii cererii; au locuit neintrerupt, in ultimii 10 ani in 
municipiul Tecuci; nu au datorii la bugetul local" 

Art.1(2) Premiul de 2.400 lei/brut/persoand consta in: 2.000 lei/brut/premiu in bani i 4001ei/brut pentru 
achizitionarea unei plachete aniversare, a unui aranjament floral si a unui cos cu fructe. 

Art.2 Se aproba modificarea art.2 din H.C.L. nr. 123/25.04.2015 privind aprobarea modalitatilor de premiere a 
centenarilor care au implinit 100 de ani, cu urmdtorul continut „Acordarea premiului se va face, in maxim de 30 de 
zile de la data depunerii cererii". 

Art.3 Cu data prezentei, mice prevederi contrare se abroga; 
Art.4 Prezenta hoarare, va fi dusa la indeplinire prin grija Serviciului Comunicare - Registratura si Directia 

Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.5 Prezenta hotarare, va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.6 Prezenta horarare, va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT, mun. Tecuci. 
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CONTRASEMNEAZA 
PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

cons. jr. VALERICA FOTACHE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 53715 din 17.09.2019 

Privind: modificarea H.C.L. nr.123/25.04.2015 

Potrivit prevederilor H.C.L.-ului nr. 123/25.04.2015, privind aprobarea 
modalitAtilor de premiere a centenarilor care au implinit 100 de an, au fost aprobate 
criteriile de acordare a unui premiu in bani, persoanelor care au implinit 100 de au, 
rezidente in municipiului nostru, cu ocazia organizArii „Zilelor Tecuciului" prilejuite de 
sArbatoarea Sfantului Gheorghe. 

Astfel, avand in vedere faptul cã , anul acesta, din motive objective, nu s-au 
organizat Zilele Municipiului Tecuci si cuantumul premiului nu a fost majorat din anul 
2015, propunem majorarea si modificarea datei de acordare a premiului, pentru a scurta 
termenul de acordare si a veni in spijinul acestor persoane demne de tot respectul 
nostru. 

Suma necesafa realizarii acestei activiatii a fost alocata in Programul de activiati 
culturale al municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.55/13.05.2019 si modificat prin 
H.C.L. nr.  /Of  /  026, 09 wi 

Avand in vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere §i aprobare proiectul de 
hotarare in forma propusa. 

PRIMAR 

Catalin Constantin HURDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATURA 

RAP ORT DE SPECIALITATE 
Nr. 53714 din 17.09.2019 

Privind: modificarea H.C.L. nr.123/25.04.2015  

Potrivit prevederilor H.C.L.-ului nr. 123/25.04.2015, privind aprobarea 
modalitatilor de premiere a centenarilor care au implinit 100 de ani., au fost aprobate 
criteriile de acordare a unui premiu in bani, persoanelor care au implinit 100 de ani, 
rezidente in municipiului nostru, cu ocazia organizarii „Zilelor Tecuciului" prilejuite de 
sArbatoarea Sfantului Gheorghe. 

Astfel, avand in vedere faptul cä , anul acesta, din motive objective, nu s-au 
organizat Zilele Municipiului Tecuci si cuantumul premiului nu a fost majorat din anul 
2015, propunem majorarea si modificarea datei de acordare a premiului, pentru a scurta 
termenul de acordare si a veni in spijinul acestor persoane demne de tot respectul 
nostru. 

Suma necesard realizarii acestei activitatii a fost alocata in Programul de activitati 
culturale al municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.55/13.05.2019 si modificat prin 
H.C.L. nr.  /0/  /  

Avand in vedere aceste pfevederi legale, consideram cà proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care supunem spre 
dezbatere si aprobarea Consiliului Local, proiectul in forma propusd. 

SEF SERVICIUL COMUNICARE REGISTRATURA 
CATALINA FLORENTINA CODAU 


