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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea Diplomei de longevitate  
ș i a unui premiu anual în valoare de 100 lei persoanelor,  

cu domiciliul în comuna Raciu, 
care vor împlini în cursul anului 2012 vârsta de 80 de ani 

  
PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ  DÂMBOVIȚA, 
Având în vedere: 

-  raportul comun întocmit de compartimentul Asistenț ă socială ș i 
compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Raciu,  înregistrat la nr. 1037/06.03.2012; 
În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2),  lit. „b” si alin (4) lit „a”, precum  si  in temeiul art.  45, 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propune următorul, 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă acordarea Diplomei de longevitate ș i a unui premiu anual în 
valoare de 100 lei persoanelor, cu domiciliul în comuna Raciu, care împlinesc în 
cursul anului 2012 vârsta de 80 de ani.  

(2) Premiul prevazut la alin (1) va fi alocat anual, din bugetul propriu al Primăriei 
Comunei Raciu, de la capitolul bugetar „Asigurări ș i asistenț ă socială”(68.02), 
subcapitolul bugetar „ Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor ș i asistenț ei 
sociale”(68.02.50),  ș i va fi acordat pe baza buletinului de identitate, prezentat în 
copie, care sa ateste vârsta ș i domiciliul în comuna Raciu. 
Art.2 Se împuterniceș te Primarul comunei Raciu să acorde Diploma de longevitate şi 
premiul fiecărei persoane care împlineș te în cursul anului 2012 vârsta de 80 de ani, în 
cadru festiv, cu prilejul diferitelor manifestări social – culturale, sau prin înmânarea lor 
la domiciliul acestora. 
Art.3 Fondurile prevazute la art.1 vor fi cuprinse anual in bugetul local al comunei 
Raciu. 
Art.4 Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei ș i compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului iar cu aducerea la cunoș tinț a persoanelor ș i instituț iilor interesate se 
însărcinează secretarul comunei.  

 
INIȚ IATOR, 

Primar Grădinaru Vasile 
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