
RO M ÂNIA 
JUD EŢUL NEAM Ţ 

CO M U N A CÎNDEŞTI 
C O N SILIU L LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de premii şi d ip lom e de fide lita te  cup lurilo r 

din com una Cîndeşti care an iversează 50 de ani de căsătorie

Consiliul Local al com unei C îndeşti, jud. Neamţ;
Văzând referatul com partim entu lu i de stare civilă din care rezultă că un num ăr de 13 

cupluri din com una C îndeşti îm plinesc 50 de ani de căsătorie  în anul c u re n t;
Exam inând referatul prim arului com unei C îndeşti prin care se propune acordarea de premii 

şi d ip lom e de fide lita te  cup lurilo r care îm plinesc 50 de ani de căsătorie  şi proiectul de hotărâre 
iniţiat în acest sens, avizat favorabil de către com isiile  de specia lita te  din cadrul consiliu lui;

în tem eiul p revederilo r art. 45 din Legea nr.215/2001 privind adm in istra ţia  publică locală, 
republicată, cu m odificările  şi com pletările  ulterioare,

HO TĂRĂŞTE:

Art. 1: Se aprobă acordarea d ip lom elor de fide lita te  şi a sum ei de 200 lei net, de la bugetul 
local pe anul 2018 , ca prem iu de fidelitate, pentru fiecare cuplu din com una Cîndeşti care 
aniversează 50 de ani de căsătorie  în cursul anului 2018 , cuplurile  respective fiind evidenţiate in 
anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Prim arul com unei C îndeşti, com partim entul financiar-contab il, vor duce la îndeplin ire  
prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă,

Nr. 20 din 31 iulie 2018



A nexă la 
HCL C îndeşti nr. 20/31.07.2018

TABEL NO M INAL
privind cuplurile  din com una Cîndeşti care an iversează 

50 de ani de căsătorie  în cursul anului 2018

Nr. crt. Numele şi prenum ele 
soţului

Numele şi prenum ele 
soţiei

Dom iciliu l Data căsătoriei

1. Acristim i Neculai Acristin ii Mariliena Bărcănesti 27.10.1968
2. Apostol Anton Apostol Culina Cîndeşti 13.10 1968
3. Crăciun Ion Crăciun Tatiana Cîndeşti 06.06.1968
4. Gavril Ion Gavril Miluţa Tîrdenii-M ici 24.11.1968
5. G ricpraş Ion Grigoraş Maria Cîndeşti 03.11.1968
6. Gurlan Neculai Gurlan Niculina Cîndeşti 13.07.1968
7. Heisu Neculai Heisu Agapia Cîndeşti 22.02.1968
8. M usceleanu G heorghe M usceleanu Maria Cîndeşti 27.11.1968
9. N istor Ion Nistor Rodica Cîndeşti 19.10.1968
10. Păduraru Vasile Păduraru Maria Vădurele 21.02.1968
11. Toronilă Ion Toronilă Elena Tîrdenii-M ici 21.10.1968
12. Ursachi M ircea Ursachi Jenita Dragova 27.07.1968
13. Zavate Vasile Zavate Catinca Vădurele 17.08.1968


