
                     ROMÂNIA             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                JUDEȚUL SĂLAJ                                  SECRETAR GENERAL, 
      ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                 
                     PRIMAR  

PROIECT 
                                                             HOTĂRÂREA NR.__4___                                                         
                                                                  din 29.09.2022     

privind premierea cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care aniversează 
50 de ani de căsătorie în anul 2022 

  
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică; 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.15206/2022 al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
- Raportul de specialitate nr. 15207/2022 al Direcției economice; 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
pentru copii, tineret şi sport; 
- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 
drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor: 
- art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistența social a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b, art. 139, alin.1 și alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Aprobă acordarea în cadru festiv a Diplomei de fidelitate ”50 de ani împreună!” și a unui premiu în 

valoare netă de 500 lei cuplurilor cu domiciliul în orașul Șimleu Silvaniei, care în anul 2022 aniversează 50 ani de 
căsătorie neîntreruptă. 

Art. 2 Cuplurile care îndeplinesc condițiile prevăzute la Art. 1 vor depune la Primăria orașului Șimleu 
Silvaniei o cerere, certificatul de căsătorie și actul de identitate care să ateste domiciliul soților. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidență a Persoanelor -Compartiment stare civilă şi Direcția economică. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul Judeţului Sălaj;  
              - Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor; 
  - Direcția economică 
              - persoanele interesate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 

                       orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro; 
                    - dosar hotărâri. 
         

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
PRIMAR 

Str. Libertății nr.3, județul Sălaj 
Tel: 0260678622, fax: 0260679220 

C.I.F.: 4566658 
 

Str. Libertăţii, Nr.3, Judeţul Sălaj, Telefon 0260/678622,  Fax 0260/679220, Cod fiscal 4566658 
 

Nr.15206/20.09.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care aniversează 
50 de ani de căsătorie în anul 2022 

 
 

  
Societatea evoluează prin familie iar respectul și încrederea sunt două repere esențiale rezistării în 

timp a familiei. 
Având în vedere că în fiecare an administrația publică locală a instituit o tradiție în a celebra  

cuplurile din orașul Șimleu Silvaniei care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, prin oferirea 
unei diplome și a unui premiu, apreciez că este normal să continuăm tradiția și să organizăm și în acest 
an, 2022, în luna octombrie acest important eveniment. 
 Consider ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit și și-au 
întemeiat o familie în orașul Șimleu Silvaniei, dovedindu-le prin aceasta  respectul pe care îl avem 
pentru ei și pe care îl merită din plin. 
 Așa cum statul român ocrotește căsătoria și familia, Primăria orașului Șimleu Silvaniei, ca drept 
recunoștință și respect pentru familiile care în 2022 au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au reușit să 
treacă peste toate încercările și obstacolele vieții, propun să se acorde ”Diploma de fidelitate” la care se 
va adăuga și un premiu în bani în valoare de 500 lei pentru fiecare familie. 
 Din considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, vă supun spre aprobare Proiectul de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi. 
 
 
 

 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 



R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Str. Libertății nr.3, județul Sălaj 
Tel: 0260678622, fax: 0260679220 

C.I.F.: 4566658 
 

Str. Libertăţii, Nr.3, Judeţul Sălaj, Telefon 0260/678622, Fax 0260/679220, Cod fiscal 4566658 

 

Nr.15207/20.09.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care aniversează 

50 de ani de căsătorie în anul 2022 

 
 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al dlui primar prin care propune adoptarea proiectului de 
hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care în anul 2022 aniversează 50 de ani 
de căsătorie neîntreruptă prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate având în vedere tradiția 
creată de-a lungul anilor legată de acest eveniment, apreciez că este atât necesar cât și oportun a se 
continua desfășurarea acestui eveniment și pe viitor.  

Sărbătoarea a peste jumătate de secol împreună, este un eveniment special în viața fiecărui cuplu 
care a trăit, la bine și la greu, aproape o viață de om și este, în același timp, un prilej deosebit pentru 
aceste familii de a fi cinstite de către urbea căreia i s-au dedicat atâția ani. Având în vedere că acest 
eveniment din viața unei familii reprezintă un lucru deosebit, plin de încărcătură emoțională, considerăm 
ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit și și-au întemeiat o familie 
în orașul nostru, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru dânșii și pe care îl merită pe 
deplin. 

Pentru acordarea premiului aniversar cuplurilor, se va face un anunț public pe pagina de internet, 
TV cablu și la avizierul primăriei, astfel încât persoanele care în cursul anului 2022 împlinesc 50 de ani 
de căsătorie neîntreruptă să poată adresa o cerere la care să atașeze certificatul de căsătorie și actul de 
identitate care să ateste domiciliul în orașul Șimleu Silvaniei spre a fi identificați și nominalizați la 
premiere. Condițiile pentru a beneficia de premiu este ca ambii soți să fie în viață și să aibă domiciliul în 
orașul Șimleu Silvaniei. 

Pentru finanțarea acestui eveniment a fost prevăzută suma de 20.000 lei  la capitolul 67.02 
”Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.50 ” Alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii și 
religiei”. 

Față de cele consemnate mai sus, propun adoptarea Proiectului de hotărâre privind premierea 
cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2022, înscris pe 
ordinea de zi a ședinței consiliului local al orașului Simleu Silvaniei.  

Direcția economică, 
Consilier, 

Lavric Simona-Adriana 
 
 


	Nr.15206/20.09.2022
	Nr.15207/20.09.2022

