ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. inreg. ____ / 24.08.2021

Contrasemneaza,
Secretar general,
Popa Marcian Bogdan

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a unei bonificatii din bugetul local, persoanelor
care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in comuna Cosminele, Judet Prahova
Initiator – Primar Nae Iulian
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. ____ / 24.08.2021 intocmit de Primarul Comunei Cosminele dl. Nae
Iulian, initiator al proiectului de hotarare;
Referatul de specialitate nr. _____/ 24.08.2021 intocmit de Secretarul general al Comunei
Cosminele, dl. Popa Marcian Bogdan, pentru sustinerea proiectului de hotarare;
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Comunei
Cosminele;
In temeiul
prevederilor art. 129, alin. (1) coroborat cu alin. (14), art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a)
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Cosminele, adopta urmatoarea
HOTARARE
Art. 1 Se aproba Regulamentul de acordare a unei bonificatii din bugetul local, persoanelor care
au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna Cosminele, conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei vor fi comunicate celor interesati de secretarul general al comunei
Cosminele.
Initiator
PRIMAR,
Nae Iulian

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. inreg. ____ / 24.08.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a unei bonificatii din bugetul local, persoanelor
care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in comuna Cosminele, Judet Prahova
Avand in vedere ca sunt cetateni ai longevivi ai Comunei Cosminele care urmeaza sa
aniverseze centenarul, ca semn de pretuire din partea comunitatii noastre, propun spre analiza si
aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a unei bonificatii
din bugetul local, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna
Cosminele.
Drept pentru care supun atentiei si aprobarii Consiliului Local Cosminele, urmatorul
proiect de hotarare.

Initiator - Primar,
Iulian Nae

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMARIA
Nr. ______ / 24.08.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a unei bonificatii din bugetul
local, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in comuna
Cosminele, Judet Prahova
Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază
referatul de aprobare nr. ______ / 24.08.2021, formulat de dl. Nae Iulian – Primarul
Comunei Cosminele;
acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, la proiectul de
hotarare , motivat de prevederile:
- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, modificată și completată;
- art.129, alin.(1), și alin. (14), art.139, alin.(1), din O.U.G. nr.57 / 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SECRETAR GENERAL,
Marcian Bogdan POPA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a unei bonificatii din bugetul
local, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in comuna
Cosminele, Judet Prahova

Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. ____ / 24.08.2021 intocmit de Primarul Comunei
Cosminele dl. Nae Iulian, initiator al proiectului de hotarare;
Referatul de specialitate nr. _____/ 24.08.2021 intocmit de Secretarul general al
Comunei Cosminele, dl. Popa Marcian Bogdan, pentru sustinerea proiectului de
hotarare;
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al
Comunei Cosminele;
In temeiul
prevederilor art. 129, alin. (1) coroborat cu alin. (14), art. 139, alin. (1) si art. 196,
alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare

Consiliul Local al Comunei Cosminele, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba, Regulamentul de acordare a unei bonificatii din bugetul local,
persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna
Cosminele, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei vor fi comunicate celor interesati de secretarul general
al comunei Cosminele.

Presedinte de sedinta,
COJOCARU CORNEL

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Popa Marcian Bogdan

Judet Prahova, Comuna Cosminele,
Nr. _____ din data de ____. 08.2021

ROMANIA

ANEXA HCL ____ / ___.08.2021

JUDETUL PRAHOVA

Vizat secretar general,

COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
pentru acordarea unei bonificatii din bugetul local persoanelor care au implinit
varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna Cosminele

Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1 – Bonificatia se acorda, dupa caz, din initiative:
a) Primarului
b) Consilierilor locali
c) Persoanelor apartinatoare centenarilor
Art. 2 – Bonificatia se acorda, dupa caz:
a) La data implinirii varstei de 100 ani
b) Pe parcursul a trei luni dupa implinirea varstei de 100 ani
Art. 3 – Bonificatia are urmatoarele caracteristici:
a) Este personala
b) Este netransmisibila
c) Este un drept al titularului
Capitolul II – Bonificatia
Art. 4 – Bonificatia ce se acorda centenarilor consta in suma de 5000 lei
(cincimiilei) acordata din bugetul local al Comunei Cosminele, un tort aniversar si
o diploma de excelenta.

Capitolul III – Procedura acordarii si inmanarii bonificatiei
Art. 5 – Procedura acordarii bonificatiei este urmatoarea:
1) Documentele cu propunerile se inregistreaza la secretariatul Primariei
Cosminele
2) Documentele vor cuprinde urmatoarele inscrisuri:
a) Actul de identitate al centenarului (copie certificata)
b) Certificatul de nastere al centenarului (copie certificata)
c) Actele de nastere si identitate al apartinatorului (copii conforme)
3) Asistentul social din primarie intocmeste referatul si il inainteaza
secretarului general pentru a fi introdus pe ordinea de zi a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Cosminele
4) Proiectul de hotarare cu propunerile de acordare a bonificatiei se dezbate in
plenul Consiliului Local al Comunei Cosminele in sedinta ordinara si
extraordinara
5) Acordarea bonificatiei se va face de catre plenul Consiliului Local.
Capitolul IV – Dispozitii finale
Art. 6 - Informatiile publice referitoare la acordarea bonificatiei persoanelor ce
im[plinesc varsta de 100 de ani vor fi publicate si in format electronic pe portalul
Primariei Comunei Cosminele.

Initiator
Primar,
Nae Iulian

ROMANIA

ANEXA HCL ____ / 24.08.2021

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
pentru acordarea unei bonificatii din bugetul local persoanelor care au implinit
varsta de 100 de ani si au domiciliul in Comuna Cosminele

Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1 – Bonificatia se acorda, dupa caz, din initiative:
d) Primarului
e) Consilierilor locali
f) Persoanelor apartinatoare centenarilor
Art. 2 – Bonificatia se acorda, dupa caz:
c) La data implinirii varstei de 100 ani
d) Pe parcursul a trei luni dupa implinirea varstei de 100 ani
Art. 3 – Bonificatia are urmatoarele caracteristici:
d) Este personala
e) Este netransmisibila
f) Este un drept al titularului
Capitolul II – Bonificatia

Art. 4 – Bonificatia ce se acorda centenarilor consta in suma de 5000 lei
(cincimiilei) acordata din bugetul local al Comunei Cosminele, un tort aniversar si
o diploma de excelenta.
Capitolul III – Procedura acordarii si inmanarii bonificatiei
Art. 5 – Procedura acordarii bonificatiei este urmatoarea:
1) Documentele cu propunerile se inregistreaza la secretariatul Primariei
Cosminele
2) Documentele vor cuprinde urmatoarele inscrisuri:
d) Actul de identitate al centenarului (copie certificata)
e) Certificatul de nastere al centenarului (copie certificata)
f) Actele de nastere si identitate al apartinatorului (copii conforme)
3) Asistentul social din primarie intocmeste referatul si il inainteaza
secretarului general pentru a fi introdus pe ordinea de zi a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Cosminele
4) Proiectul de hotarare cu propunerile de acordare a bonificatiei se dezbate in
plenul Consiliului Local al Comunei Cosminele in sedinta ordinara si
extraordinara
5) Acordarea bonificatiei se va face de catre plenul Consiliului Local.
Capitolul IV – Dispozitii finale
Art. 6 - Informatiile publice referitoare la acordarea bonificatiei persoanelor ce
implinesc varsta de 100 de ani, vor fi publicate si in format electronic pe portalul
Primariei Comunei Cosminele.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cojocaru Cornel
Vizat spre legalitate
Secretar general,
Popa Marcian Bogdan

