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PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR. 43/20.07.2022 
privind aprobarea acordării premiului în valoare de 500 lei – Vîrciu Viorel și Vîrciu 
Viorica ( cetățeni ai comunei) care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupți 
 
Consiliul Local al Comunei Arieșeni , județul Alba, întrunit în ședința publică 

ordinară în luna iulie  2022  
            Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre nr.  43 / 20.07.2022 inițiat de primarul comunei Arieșeni privind aprobarea 
acordării premiului în valoare de 500 lei – Vîrciu Viorel și Vîrciu Viorica ( cetățeni ai comunei) 
care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupți; 

- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. din 4632 din  
20.07.2022 ; 

- prevederile hotărârilor adoptate de C.L. Arieseni în anii 2008-2022 prin care s-a aprobat        
acordarea unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie      
neîntreruptă (cetățeni ai comunei) 

- cererea  familiei Vîrciu Viorel și Vîrciu Viorica domiciliați în comuna Arieșeni,  
 județul Alba înregistrată sub nr.4428/05.07.2022   prin care informează ca la data de 05 

iunie  2022 au împlinit 50 ani de la căsătorie , însoțită de acte doveditoare   (certificat de căsătorie, 
copii cărți identitate; 

Văzând prevederile Legii 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, Legii nr. 273/2006 
privind finanțele  publice locale , modificată si completată,  

           În temeiul art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRÂRE 

 
         Art.1 Se aprobă acordarea premiului în valoare de 500 lei – familiei Vîrciu Viorel și Vîrciu 
Viorica domiciliați în comuna Arieșeni,  , județul Alba , (cetățeni ai comunei) care 
au împlinit 50 ani de căsătorie neîntrerupți. 
         Art.2  Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii ce va fi adoptată se însărcinează Compartimentul 
Contabilitate a Primăriei comunei Arieșeni. 

     Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

    Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului Alba, 
Primarului comunei Arieșeni, Dosar, compartiment Contabilitate, familiei dl Vîrciu Viorel. 

      
avizează pentru legalitate 

Primar,                               pt. secretar general, 
   Pantea Gheorghe                                           inspector asistent 
                      Ionel-Viorel BELEI 
 




