
           ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA  
   COMUNA MERENI 
            PRIMAR                                                                 Nr.  912 / 22.02.2023 
 

REFERAT   DE    APROBARE 
La Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind 

acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie  
 

 
Prezentul referat de aprobare este elaborat  in conformitate cu prevederile art. 6, 

alin. (3) si art. 30, alin. (1), lit. c) si alin. (2)  din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, reprezentand  instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotarare 
privind  modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011 privind acordarea sumei de 300 
lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie. 

Baza legala  a proiectului de hotarare privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 
21.12.2011  privind acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la 
casatorie o reprezinta: 

-Art. 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-Art. 258, alin. (3),  art. 259,  si art. 292 din Codul Civil – Legea nr. 287 / 2009 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art. 2, alin. (1), art. 3, art. 5, lit. m), art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), alin. (3) si alin. 
(5), art. 17, alin. (1) si alin. (3) , art. 18, alin. (2) din Legea asistentei sociale  nr. 292 / 2011, cu 
modificarile  si completarile ulterioare; 

-Art. 2 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Art. 4, alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Se propune aprobarea  modificarii si completarii  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind 
acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în 
vederea supunerii lui spre aprobare, în  şedinţa  ordinară a Consiliului local Mereni. 

 
             
           Initiator  
            Primar 
 
       Gurita Dumitru 

 
 
 
 
 



            ROMÂNIA  
JUDEŢUL CONSTANTA                                                      Nr. 911   din 22.02.2023 
  COMUNA MERENI  
           PRIMAR 
 
                                    P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E                                                              
 
privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind acordarea  sumei de 300 

lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie 
 

   Consiliul Local al comunei Mereni întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 
2023; 
 
  Având în vedere : 
          -  Referatul de aprobare nr. 912 din 22.02.2023   intocmit de catre primarul comunei 
Mereni, domnul Gurita Dumitru  ca instrument de prezentare si motivare al proiectului 
propus spre analiza si dezbatere, privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  
privind acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie;  
          -  Raportul de specialitate nr. 913  din 22.02.2023  intomcit de catre doamna  Serif 
Sibel, secretar general al comunei Mereni, judetul Constanta; 
 -HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind acordarea sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 
50 de ani de la casatorie; 
 -Prevederile art. 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 368 / 19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003  privind transparenta decizionala  in administratia 

publica, cu modificarile si compeltarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ,  cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile  art. 258, alin. (2) si alin. (3), art. 259, art. 292  din Legea nr. 287 / 2009 

republicata, privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 2, alin. (1), art. 3, art. 5, lit. m), art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), alin. 

(3) si alin. (5), art. 17, alin. (1) si alin. (3), art. 18, alin. (2) din Legea asistentei sociale nr. 292 / 

2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 -Prevederile Legii nr. 17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 -Prevederile art. 129, alin. (1) si alin. (2), lit. b) si lit. d) , alin. (4), lit. a) si alin. (7), lit. b) 

din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1), 
art. 198 si art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 

 
SE PROPUNE : 

 
Art. I.  Modificarea  art. 1 din cuprinsul HCL nr. 32 / 21.12.2011  care va avea urmatorul 
continut: 
,, Se aproba acordarea ,, Diplomei de fidelitate,,   si plata unui premiu in valoare de ........... lei  
pentru familiile de pe raza  comunei Mereni, judetul Constanta care implinesc 50 de ani de 
casatorie neintrerupta, in anul depunerii cererii,,. 
   Art. II. Completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011 care va avea urmatorul continut: 
  (1) Se aproba   Regulamentul privind acordarea  ,, Diplomei de fidelitate,,  si plata unui 
premiu in valoare de ........... lei  pentru familiile de pe raza  comunei Mereni, judetul 
Constanta care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform anexei nr. 1 care face 
parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 
(2) Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 se asigura din bugetul local de venituri si 
cheltuieli al comunei Mereni, judetul Constanta. 
(3) Cuantumul  premiului prevazut la art. 1  poate fi modificat printr-o hotarare de consiliu, 
in functie de sumele  alocate prin bugetele anuale de venituri si cheltuieli, aprobate in 
conditiile legii. 
Art. III. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se deleaga Primarul comunei 
Mereni, prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
Art. IV.  Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ in 
termenul prevazut de Legea nr. 554/2004. 
Art. V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T. Mereni, 
Primarului comunei Mereni, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Mereni, precum şi Prefectului Judeţului Constanta. 

 
 

 
            Initiator                                                                          Avizat pentru legalitate: 
             Primar,                                                                      Secretar general 
       Gurita Dumitru                                                                               Serif Sibel 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ANEXA NR. 1 LA PROIECT DE HCL NR.  911  din 22.02.2023 

 

Regulament privind acordarea unei distinctii familiilor de pe raza comunei Mereni, judetul 

Constanta care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta 

 
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1. 
Regulamentul privind acordarea unor  distinctii  familiilor de pe raza comunei Mereni  care 
isi aniverseaza  50 de ani de casatorie neintrerupta, denumita in continuare Regulament 
stabileste conditiile de acordare a  Diplomei de fidelitate si a premiului  pentru familiile de pe 
raza comunei Mereni, judetul Constanta  care isi  aniverseaza casatoria neintrerupta, 
stabilind categoriile de persoane indreptatite, precum si conditiile de acordare. 
 
CAPITOLUL II- DEFINITII 
 
Art. 2.  
In intelesul prezentului Regulament , termenii si expresiile de mai jos, au urmatoarea 
semnificatie: 
Institutie publica – Primaria comunei Mereni. 
Beneficiar- Solicitantul  (sotul sau sotia) caruia i se acorda diploma si premiul in conditiile 
hotararii de consiliu local si a prezentului regulament. 
Cerere tip- Cerere pentru acordarea diplomei si a premiului si declaratia pe propria 
raspundere, completate de catre solicitant in vederea obtinerii acestora. 
Copie conforma cu originalul- Copie simpla pe care apare mentiunea ,, conform cu 
originalul,, si semnatura ofiterului de stare civila care legalizeaza documentul pe baza 
originalului prezentat de catre solicitant. Nu este necesar ca aceasta copie sa fie legalizata la 
notar. 
Premiu- Suma de bani, acordata din bugetul local al comunei Mereni in conditiile  hotararii 
de consiliu local si a prezentului Regulament. 
Cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta - ............... lei. 
 
CAPITOLUL III – PRINCIPII 
 
Art. 3. 
Principiile care stau la baza acordarii  diplomei  si a premiului sunt: 

a) Transparenta- punerea la dispozitia tuturor  celor interesati a informatiilor 
referitoare  la aplicarea procedurii pentru acordarea diplomei si a premiului; 

b) Excluderea  dublei participari- acelasi cuplu  solicitant nu poate beneficia de 
acordarea  mai multor premii, pentru aceeasi aniversare. 

 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV- CONDITIILE DE ACORDARE 
 
Art. 4. 

(1) Diploma de fidelitate reprezinta  o distinctie civica  acordata de catre Consiliul Local 
al comunei Mereni , prin primar, sotilor care au o casatorie neintrerupta timp de 50 
de ani , ca insemn al recunoasterii importantei institutiei casatoriei. 

(2) Diploma de fidelitate si premiul aferent se acorda  familiilor solicitante, o singura 
data pentru  50 de ani de casatorie neintrerupta pe care cuplul o aniverseaza, pe 
baza unei cereri tip care se va depune personal de catre unul dintre soti la 
Registratura Primariei comunei Mereni. 

(3) Prin ,, familie,, , in sensul Regulamentului se intelege  sotul si sotia, aflati in viata la 
data depunerii solicitarii, care au o casnicie neintrerupta timp de 50 de ani. 

(4) Diploma de fidelitate si premiul se acorda  daca cel putin unul dintre soti au 
domiciliul pe raza comunei Mereni. 

(5) Ambii soti sa fie in viata la data depunerii cererii. 
 

Art. 5. 
(1) Cererea tip  va fi pusa la dispozitia  solicitantilor de catre Primaria comunei Mereni, 

iar la aceasta se vor anexa urmatoarele documente: 
-copii ale cartilor de identitate  ale ambilor soti valabile la momentul depunerii  
cererii; 
-copie a certificatului de casatorie – se prezinta  tranducerea legalizata a acestuia, in 
cazul in care casatoria s-a oficiat in strainatate; 

      (2) Pentru conformitate  solicitantul va prezenta toate actele mentionate anterior  si in 
original, iar ofiterul de stare civila care primeste cererea va aplica mentiunea ,, conform cu 
originalul,, si semnatura pe aceste copii. 
 
 Art. 6. 

(1) Dosarul pentru acordarea ,, Diplomei de fidelitate,, si a premiului aferent se 
verifica  de catre  compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Mereni in termen de  30 de zile de la depunere, iar in cazul in care este complet, 
se inainteaza Compartimentului taxe, impozite si casierie  din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Mereni pe baza de borderou, pentru 
efectuarea platii. 

 
CAPITOLUL V- DISPOZITII FINALE 
 
Art. 7. 
Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza in mod corespunzator cu 

dispozitiile prezentei hotarari a Consiliului Local al comunei Mereni, judetul Constanta 
privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind acordarea  sumei de 300 
lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie . 

 
INITIATOR                                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 PRIMAR                                                                            SECRETAR GENERAL 

       DUMITRU GURITA                                                                       SERIF SIBEL 
 
 



CERERE ACORDARE PREMIU 50 ANI DE 

CĂSĂTORIE 

 
Domnule Primar,  

 
 
Subsemnatul(a), (nume)____________________,(prenume), CNP 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| domiciliat(ă)/în Comuna Mereni, str. 

.........................., nr.................... , bl. ..................., sc. ___, et. ___, apart. ___, 

telefon______________________, căsătorit(ă) cu domnul(a) _________________ vă rog 

să-mi aprobați cererea pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie neintrerupta 

 
Anexez prezentei cereri: 

□ copie CI/BI 

□ copie certificat căsătorie 
 
Prin prezenta .............................................. declaram ca datele  sunt in conformitate cu 
realitatea, indeplinim conditiile prevazute in HCL  nr.............. din 28.02.2023  si ca nu am mai 
solicitat  acordarea vreunei recompense / stimulent  financiar la implinirea  a 50 de ani de 
casatorie neintrerupta. 

Prin prezenta declar că am fost informat(ă) și □ sunt/ □ nu sunt de 

acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul și 

pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele 

anexate la aceasta, vor fi prelucrate de către Direcția de Asistență Socială 

Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 
 
 

 
Data  Semnătura   

 
 
 
 
 



           ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA  
   COMUNA MERENI 
       SECRETAR GENERAL                                                                Nr.  913 / 22.02.2023 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

La proiectul de hotarare  privind modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind 
acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie  

 
 
  Acest  proiect  vine ca o necesitate si ca o obligatie a autoritatii publice locale 
de a aduce un omagiu , dar si o forma de recunostinta  pentru cei care au trait, au muncit si 
si-au intemeiat o familie in comuna Mereni, dovedindu-le prin aceasta respectul  pe care il 
avem pentru ei si pe care il merita din plin. Aceste cupluri sunt oameni care ne alcatuiesc 
istoria, ne reliefeaza trecutul si ne formeaza viitorul. 
 Prin HCL nr.  32 / 21.12.2011 s-a aprobat acordarea sumei de 300 lei  cuplurilor care  
implinesc 50 de ani de la casatorie. 
 Tinand cont de prevederile  art. 2, alin. (1), art. 3, art. 5, lit. m) din Legea asistentei  
sociale nr. 292 / 2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 17 / 2000 privind 
asistenta sociala a persoanelor  varstnice si in conformitate cu prevederile  Codului civil, 
statul prin autoritatile  publice ocroteste familia, viata intima si privata , avand obligatia sa 
sprijine prin masuri sociale  si economice dezvoltarea si consolidarea  familiei. 
 Potrivit prevederilor Legii asistentei sociale  nr. 292 / 2011 , autoritatile administratiei 
publice locale sunt obligate sa intervina pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea  
efectelor temporare ori permanente  ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau 
excluderea  sociala a persoanei , familiei ori comunitatilor. 
 Familia este baza societatii si acest lucru poate fi dovedit  prin faptul ca oriunde  in 
lume, fiecare societate  este structurata in acelasi mod. 
 In societatea actuala, rolul familiei crestine este acela de scoala a unei umanitati 
destinata transcendentului ale carei lectii sunt  sustinute de Biserica pentru lume. Ca si 
Biserica, si familia  contemporana este  sa traiasca si sa se dezvolte in iubire reciproca, in 
adevar, respect, loialitate si disponibilitate  pentru celalalt. Casatoria ne ofera posibilitatea  si 
modalitatea de a creste si a ne dezvolta in domeniul spiritual si emotional, dar aceasta  
crestere si dezvoltare nu pot avea loc decat pe temeiul  unui angajament autententic al 
unuia fata de celalalt si al unui angajament comun, sincer fata de societate si fata de 
Dumnezeu. 

Constatand ca in societatea actuala familia este des amenintata de destramare, 
incercari, divort si prin alte forme, ca o forma de respect fata de familiile  care au reusit sa 
pastreze  casatoria neintrerupta pe parcursul a 50 de ani, Consiliul Local al Comunei Mereni  
poate hotara  modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind acordarea  sumei 
de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie  in sensul majorarii stimulentului 
financiar  acordat la suma de ................ lei si acordarea ,, Diplomei de fidelitate,,  pentru 
familiile domiciliate in comuna Mereni, judetul Constanta care implinesc 50 de ani de 
casatorie neintrerupta. 

Avand in vedere ca aceste cupluri  si-au intemeiat o familie si au ramas impreuna  pe 
parcursul anilor, consideram ca ar fi ideal sarbatorirea aniversarii a 50 de ani de casatorie si 



modificarea HCL nr. 32 / 21.12.2011 in sensul majorarii stimulentului financiar  acordat la 
suma de............... lei. 

Avand in vedere  ca acest eveniment  din viata unei familii reprezinta un lucru 
deosebit de care nu toti au sansa de a se bucura , consideram ca este de datoria noastra sa 
sarbatorim  persoanele varstnice care au trait, au muncit si au intemeiat o familie in comuna 
Mereni. 

In acest context  apreciem  ca o familie  sanatoasa  inseamna o societate sanatoasa si 
in vederea constientizarii  locuitorilor comunei Mereni despre importanta stabilitatii in 
familie este necesara si oportuna initiativa modificarii si completarii  HCL nr. 32 / 21.12.2011  
privind acordarea  sumei de 300 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie. 

Tinand cont de cele mentionate si pentru sprijinirea valorilor  si a echilibrului  socio-
economic a familiei prin masuri punctuale de sprijin financiar, este necesara : 

 
Modificarea si completarea  HCL nr. 32 / 21.12.2011  privind acordarea  sumei de 300 

lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie. 
Prezenta propunere isi gaseste motivatia  atat in situatia precara a persoanelor 

varstnice din societatea noastra  cat si importantei familiei ca forma specifica de comunitate 
umana. 

Precizam faptul ca pot beneficia de suma de ............ lei si ,, Diploma de fidelitate,, 
doar o singura data, toate cuplurile care au implinit cel putin 50 de ani de casatorie 
neintrerupta de la incheierea casatoriei si au domiciliul stabil pe raza comunei Mereni, 
indiferent de locul incheierii casatoriei. 

Acordarea sumei se va face pentru familiile care vor depune cerere insotita de 
documente justificative  ( copii ale actelor de identitate si copia certificatului de casatorie), o 
singura data, doar in situatia in care ambii soti sunt in viata  la momentul implinirii  a 50 de 
ani de casatorie  neintrerupta  si numai persoanelor care indeplinesc  conditiile de acordare. 

Fata de cele aratate, rog autoritatea deliberativa sa hotareasca. 
 
 

INTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 

SERIF AIBEL 
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