
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOT.AR.ARE 
pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind acordarea,, diplomei de aur" §i a 

unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au implinit 
50 de ani, respectiv 70 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza 

orasului Breaza 
' 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3700/09.03.2020, formulat de 
dl.Gheorghe Richea, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.3701/09.03 .2020, intocmit de Seful Serviciului 

Financiar Contabil- dna Sichim Elena; 
- avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului 

public ~i privat comert ~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
avizul nr.3702/09.03.2020, al secretarului general al ora§ului Brnaza; 

fn conformitate cu prevederile: 
- art.258 alin.(3) din Noul Cod Civil; 
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, modificata ~i completata 
- art.129 alin.(7) lit."b" raportat la alin.(2) lit."d" din Codul administrativ aprobat prin 
OUG nr.57/2019; 

In temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din 
Codul administrativ aprobat prin OUG nr.5712019; 

Consiliul Local al ora§ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.I. HCL nr. 10/2020 privind acordarea ,, diplomei de aur" ~i a unui sprijin 
financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au implinit 50 de ani, respectiv 
70 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza ora~ului Breaza s~ modifica 
dupa cum urmeaza: 

1. Art.2 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 
,,Art.1. (1) Consiliul Local acorda anual ,,diploma de aur", un sprijin financiar in 

valoare neta de 200 lei pe familie, precum ~i o masa festiva in cuantum de 50 de 
lei/persoana din bugetul local, cuplurilor brezene care implinesc 50 de ani, respectiv 70 
de ani de casatorie neintrerupta. 

(2) Sprijinul se acorda o singura data, in baza Dispozitiei Primarului ora~ului 
Breaza cuplurilor care au domiciliul pe raza ora~ului Breaza." 

Art.II. Celelalte prevderi cuprinse in HCL nr. 10/2020 raman nemodificate. 
Art.III. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 

Publica Locala: Prefecturii Prahova, SPCLI;:P Breaza ~i Serviciului Financiar Contabil 
din cadrul Primariei ora~ului Breaza. ···:~>· ;. 

Pre~edinte de ~edinta, ,, ·/~? · .._,<:~ -.. ~,.:-:~:";:·. ~·: 
Consilier local, / \ .. . 

Alexandru Vintiloiu t-fh ~ ~_.~. "\ ;" ·· f 0 {T'.UI~; - . ·, .. __, ,· - t 

Breaza, 26 martie 2020 I '< ;/~·~;·:~:-- · · /./ 
Nr.25 ···~~~:=..:--,,.,. 

Contrasemneaza, 
Secretar general Qr:~ zeaza, 

Maria C~ oran 

t 


