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HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 
de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste 100 de ani

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș prin care propune acordarea sumei de

1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, precum și suma de 2.500 lei
persoanelor care au peste 100 de ani și domiciliază pe raza orașului Recaș și a localităților
aparținătoare;

 referatul  nr.  17.347  /  24.11.2016  întocmit  de  viceprimarul  orașului  Recaș,  vizat  de  Serviciul
Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz

favorabil;
 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit.  b, alin.  (4), lit.  a), şi în temeiul  art. 45 din Legea nr.

215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se aprobă acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de
ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste  100 de ani și domiciliază pe raza orașului
Recaș și a localităților aparținătoare.

Art. 2. – Persoanele care se încadrează în criteriile menționate la art. 1 al prezentei hotărâri vor depune
la registratura generală a Primăriei orașului Recaș următoarele documente:

 cererea de acordare a primei;
 buletinul / cartea de identitate.

Art. 3. – Plata primei se va face în cursul lunii decembrie a anului 2016. 

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Economic din cadrul
Primăriei orașului Recaș.  

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass- media. 

                                          Preşedinte de şedinţă                     Contrasemnează
                                                  Consilier                                               Secretar oraș
                                          Ștefan AȘCHIOPOAE                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 193
Adoptată cu 14 voturi “pentru”  
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 

de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste 100 de ani

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  nr.  17.347  /  24.11.2016  întocmit  de  viceprimarul  orașului  Recaș,  vizat  de  Serviciul

Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș privind acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor
care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au
peste 100 de ani și domiciliază pe raza orașului Recaș și a localităților aparținătoare;

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz

______;
 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit.  b, alin.  (4), lit.  a), şi în temeiul  art. 45 din Legea nr.

215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se aprobă acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de
ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste  100 de ani și domiciliază pe raza orașului
Recaș și a localităților aparținătoare.

Art. 2. – Persoanele care se încadrează în criteriile menționate la art. 1 al prezentei hotărâri vor depune
la registratura generală a Primăriei orașului Recaș următoarele documente:

 cererea de acordare a primei;
 buletinul / cartea de identitate.

Art. 3. – Plata primei se va face în cursul lunii decembrie a anului 2016. 

Art.  4. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarului  orașului  Recaș  și
Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș.  

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass- media. 

                        Preşedinte de şedinţă 
                      Consilier            Contrasemnează

                              _________                                 Secretar oraș
                                                                                         Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 17.347 / 24.11.2016

           Vizat Şef Serviciu economic,                                                                    Aprobat primar,
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANŢA                                        Ing. PAVEL TEODOR

        
                               Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
ŞI CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

         

REFERAT

privind acordarea sumei de 1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 
de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste 100 de ani

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

Propun adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind acordarea sumei de
1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, precum și suma de 2.500 lei
persoanelor care au peste 100 de ani și  domiciliază pe raza orașului  Recaș și  a localităților
aparținătoare. 

Persoanele care se încadrează în criteriile menționate la art. 1 al prezentei hotărâri
vor depune  la registratura generală a Primăriei orașului Recaș următoarele documente:

 cererea de acordare a primei;
 buletinul / cartea de identitate.

Viceprimar 

        BĂCESCU GABRIEL 
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