
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA N r.34 
- - - - - - - ------ - - - - - - -----

din 31.05.2022 
privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu în valoare neta de cate 200 lei, 

din bugetul local pe anul 2022, cuplurilor din comuna Bălan care au împlinit 
cel puţin 50 de ani de casatorie neîntreruptă la data depunerii cererii 

Consiliul Local al comunei Bălan, judeţul Sălaj întrunit în şedinţă ordinară în data de 
3 1.05 .2022. 

A vând în vedere Referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat sub nr. l 990 din 
25.05.2022. Raportul secretarului general înregistrat cu nr.1991 din 25.05.2022 , Avizul comis iei de 
specialitate înregistrat sub nr. 2007 din 30.05.2022 : 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(]) şi alin.(2), lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

În temeiul art. 196 alin.(l), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 

HOTARĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă acordarea diplomei de fidelitate şi a unui premiu in sumft 
netă de câte 200 lei de la bugetul local, cuplurilor cu domjciliul stabil în 
comuna Bălan care au implinit cel puţin 50 de ani de casatorie neîntreruptă la 
data depunerii. cererii; 
Art. 2. Persoanele care doresc să beneficieze de acest premiu vor depune cerere 
la care vor anexa copii după actele de identitate şi certificatul de căsătorie; 
Art. 3. Cu ducere ia îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei; 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj 
-Primarul comunei 
-Compartiment contabilitate 
-Cetăţenii comunei 
-Dosar hotărâri ___ _ 
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