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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMI.INA AVRAM IANCU

CONSILruL LOCAL

HOTARAREANR.65

privind acordarea unui premiu in valoare neta de 500 lei din bugetul local pe anul
2018, cuplurilor din comuna Avram Iancu care au implinit 50 de ani de casatorie
neintrerupta, in cursul anului 2018

la data

Consiliul local al comunei Avram Iancu intrunit in sedinta publica ordinara

de 14 .12 .2019

.

Luand in dezbatere :
- proiectul de hotarare , initiat de primarul comunei Awam lancu,
- raportul compartimentului de Stare Civila din cadrul primariei, intocmit
de catre dl. chira Nicodim, inregistrat sub nr. 3600107 .l2.2olg
- avryl comisiei de specialitate a consiliului local,inrtegistrat sub.
nr.36551 13 .12.2015
Avand in vedere :
- prevederile art. 36 alin. 2rit. ddin Legea nr.2r5r20or,
Inbazaatt.45 alin. I si 115 alin.l lit.b din Legea nr.ZtSl20O1 privind
administratia publica locala, republicata
Consiliul local,
HOTARASTE

Art.l. Se aproba acordarea unui premiu in valoare neta de 500 lei din bugetul
local pe anul 2018 cuplurilor din comuna Avram Iancu care
au implinit 50 de ani de
casatorie neintrerupta, in cursul anului 20lg urmatorilor:
,
- Mihet Ioan din comuna Avram Iancu sat Avramesti, nr. 73 jud.
Alba ,casatorit cu Mihet paraschiva,
- Fit Ioan din comuna Avram Iancu sat Verdestinr.g52 jud. Alba,
casatorit cu Fuit Rafila,
- Trif Alexandru din comuna Avram lancu sat Coroiesti ,nr.l89 judetul
Alba,casatorit cu Trif Viorica,
- Leahu Ioan din comuna Avram Iancu sat Achimetesti, nr.86 jud. Alba,
casatorit cu Leahu Marioara,

- .Bodea losif din comuna Avram lancu sat Martesti nr. 5621 jud.
Alba,casatorit cu Bodea Dorica,
- David Aurora din comuna Avram Ianiu sat Tirsa nr. 737 jud. Alba,
casatorit cu David Mihaiu.
Art-2. Cu ducerea la indeplinirc aprezentei hotarari se incredinteaza
Primarul comunei Avram Iancu si Compartamentul financiar contabil
din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 1 I voturi
favorabile valabil exprimate, care reprezinta 100 o/o dinnumarul consilierilor
in
functie(100 %o dinnumarul consilierilorprezenti).
Art.4. Prezentahotarare se inainteaza si se comunica :
- Institutiei prefectului_ judetul Alba
- Compartimentuluifinanciarcontabil
- D-lui Heler Sandu, primarul comunei
-

Se afrseaza.

Awam Iancu

Presedinte de sedinta,

Consilier,
Dorel Chira

la: 14 .12 .Z0lS

