ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 166/2021
cu privire la acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de
Aur familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data
de 23 decembrie 2021, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (15)
Analizând:
-referatul de aprobare al consilierului local, dr Enea Nicolae, raportul
compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale consilierilor
pentru programe de dezvoltare economică - socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ, juridică şi pentru
administraţia publică locală apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, pentru învăţământ, cultură,
sănătate, protecţia socială, sport, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul
general al oraşului,
În conformitate cu prevederile:
- Art. 26 din Constițutia României - republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 258 alin. 3, art. 259 şi art. 292 din Codul Civil din 17 iulie 2009 (Legea
nr. 287/2009)- republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 2. alin. 1, art. 3, art. 5 lit. “m”, art.15 alin. (3), art. 16 alin. (1), alin (3) şi
alin. (5), art. 17 alin. (1) şi alin. (3) art. 18 alin. (2) din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 2, art 4 lit “b”si art 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională in administrația publica, republicata
- Art. 4 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,
republicata

În baza art. 84 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”d”, alin.7 lit.”b”,
art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”,art 198 si art.243 alin (1) lit.”a “din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ.
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar in valoare de 500 lei
net/familie, si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani
de căsătorie in anul acordarii lor.
Art. 2. Finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se va face din bugetul
local.
Art. 3. Stimulentul financiar va fi acordat in numerar sau prin transfer
bancar, in funcție de opțiunea solicitantului.
Art. 4. Se aprobă Metodologia privind acordarea stimulentului financiar si
a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie,
conform Anexei la prezenta.
Art. 5. Prezenta hotarare se va aplica incepand cu anul bugetar 2022.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul
oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA

Anexa la HCL nr. 166/2021
METODOLOGIA privind acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur
familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie, in anul acordarii lor

Prin acest proiect de hotărâre Consiliul Local al Orașului Covasna susține valorile și echilibrul
socio- economic al familiei prin măsuri punctuale de sprijin financiar și iși propune să
conștientizeze covăsnenii cu privire la importanța stabilității in căsnicie, rolul acesteia și
contribuția pe care o are la dezvoltarea comunității locale.
Se va acorda un stimulent financiar in suma de 500 lei net/familie si un Certificat a Nunții de Aur
pentru familiile care implinesc 50 de ani de căsătorie in anul bugetar la acordarii lor ,conform
urmatoarelor criterii si proceduri:

Criteriile si preocedurile pentru acordarea Stimulentului financiar și a
Certificatului Nunții de Aur
1.Condiții de acordare:
Pentru a beneficia de Stimulentul financiar și a Certificatului Nunții de Aur trebuie să fie
indeplinite cumulativ următoarele condiții:
-

-

Ambii soți să aibă domiciliul in orasul Covasna de cel puțin 25 de ani, dovada făcânduse prin declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale precum si altor acte
doveditoare (declarația scrisă a vecinilor, acte de proprietate, registrul agricol)
Familia solicitantă (ambii soți) să nu aibă datorii față de bugetul local;
Să implineasca 50 de ani de căsnicie neintreruptă in anul bugetar al acordarii stimulentului
si certificatului
Ambii soți să fie in viață la data depunerii cererii
La depunerea dosarului, solicitanții sunt obligați să prezinte actele de identitate și
certificatul de căsătorie, ambele in original, iar copiile documentelor justificative vor fi
semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții Direcției de Asistență
Socială.

2. Actele necesare solicitarii Stimulentului financiar și a
Certificatului Nunții de Aur
-

Cerere tipizată;
Actele de indentitate pentru ambii soți (copie și originalul pentru verificarea
conformității);
Certificatul de căsătorie (original și copie)
Istoric de domiciliu eliberat de SPCLEP Covasna

-

Act de proprietate (contract de vânzare- cumpărare; alte documente care atestă
locuirea in fapt in orașul Covasna de 25 de ani)
Certificat de Atestare Fiscală eliberat de către Direcția Economică din cadrul
Primăriei Orașului Covasna pentru ambii soți
Opțional - Maxim 50 de poze ale familiei (căsătorie, botezuri, zile de naștere,
alte evenimente importante)
Extras de cont, după caz

Cererea, completată de către unul dintre soți, insoțită de actele doveditoare va fi depusă personal
sau prin imputernicit, la Primăria Orașului Covasna, la Biroul Registratură și Relații cu Publicul,
nr. 6. Pentru informații suplimentare solicitanții pot apela la Direcția de Asistență Socială din
cadrul Primăriei Orașului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1.
Solicitanții vor opta pentru modul de plată a stimulentului financiar: cash sau virament, după caz
vor anexa un extras de cont bancar.
Aniversarea a 50 de ani de căsătorie va fi organizată de către Primarul Orașului Covasna intr-un
cadru festiv, ceremonia de premiere organizandu-se la Centrul Cultural Covasna. Familia
solicitantă are posibilitatea de a preda maxim 50 de poze de familie (poze despre căsătorie,
botezuri, zile de naștere, alte evenimente importante), poze cu care Direcția de Asistență Socială
va organiza pentru fiecare familie o prezentare in format editabil (powerpoint), ilustrând povestea
familiei din anul căsătoriei până in anul aniversării nunții de aur. De asemenea, fiecare familie
sarbatorită va putea invita in sală membrii familiei sale, copii, nepoti, prieteni.
Premierea festivă a familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie va avea loc in fiecare an in
cadrul Zilelor Orașului Covasna, astfel cererea și actele doveditoare se vor depune până la data
de 15 august in cursul fiecărui an. În cazul în care nu vor fi organizate zilele orașului, premierea
festivă va avea loc în data de 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

3. Aprobarea cererii:
-

-

Primăria Orasului Covasna prin Direcția de Asistență Socială si Direcția
Economică acordă stimulentul financiar in valoare de 500 lei net/familie si un
Certificat Nunții de Aur pentru familiile care implinesc 50 de ani de căsătorie.
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Covasna verifică
prin anchetă socială corectitudinea datelor.
Dispoziția de aprobare/respingere va fi comunicată solicitantului in termen de
5 zile de la emitere.

Nu beneficiază de prevederile Metodologiei familiile care:
-

Nu se incadrează in criteriile de eligibilitate stabilite in prezenta Metodologie;
Au depus un dosar incomplet sau actele depuse nu sunt valabile;
Nu au respectat termenul de depunere a cererilor;
Au datorii către bugetul local

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unui
stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani de
căsătorie

Domnului Primar al Orasului Covasna, judetul Covasna
Date privind soții
Soț
Subsemnatul,
Numele si Prenumele

Cod numeric personal
Adresa de domiciliu

Telefon
Actul de identitate
Seria
Eliberat de

Soție
Numele si Prenumele

Cod numeric personal
Adresa de domiciliu

Nr.

Telefon
Actul de identitate
Seria

Nr.

Eliberat de

Act de casatorie
Seria
Nr.
Data incheierii casatoriei - Ziua
/Luna
/Anul
Din data de ............................................, inregistrat la Primaria.............................
Vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului financiar si a Certificatului Nunții de Aur
cu ocazia implinirii 50 de ani de căsătorie

Alăturat cererii depunem următoarele acte:
1.......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
4.......................................................................
5.......................................................................
6.......................................................................
7.......................................................................
Prin prezenta, ..................................................................................................., declarăm că datele
sunt in conformitate cu realitatea, indeplinim condițiile prevăzute in HCL nr.
........................................................, și că nu am mai solicitat acordarea vreunei
recompense/stimulent financiar la implinirea 50 de ani de căsătorie.

Declarație
Subsemnații…………………………………………………………....., prin prezenta
declarăm că am fost informați că datele noastre cu caracter personal şi informaţiile din cererea
depusă şi actele anexate la acesta vor fi prelucrate de către Primăria Oraşului Covasna cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Data……………..

1. Semnătura…………….
2. Semnătura…………….

