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Privind  omagierea venerabilei  doamne Dumitrescu Niculina, cu 
domiciliul pe raza comunei Magura si care sarbatoreste  100 ani de viata 

 
 

Consiliul Local Măgura, 
 
Având in vedere: 
-referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10 din  25 ianuarie 2021 

prezentat de primarul comunei Măgura potrivit căreia se propune Consiliului 
Local al comunei Măgura omagierea venerabilei doamne Dumitrescu Niculina, 
cu domiciliul pe raza comunei Magura si care sarbatoreste  100 ani de viata; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, judeţul Buzău, 
înregistrat sub nr. 12  din 25 ianuarie 2021; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11  din 25 ianuarie 2021; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  Magura; 

În conformitate cu art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art.1. Se aproba omagierea si inmanarea, cu caracter simbolic a 
recompensei de 1.000 lei, pentru doamna Dumitrescu Niculina, cu domiciliul 
pe raza comunei Magura, care sarbatoreste  100 de ani de viata . 

Art.2. Cu ocazia omagierii se vor acorda o diploma, un buchet de flori, 
un tort si suma mentionata la art.1, contravaloarea acestora fiind suportata 
din bugetul local comunei Magura. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicesc primarul si 
compartimentul financiar contabil al comunei Măgura, judeţul Buzău . 

 Art.4. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va comunica  
prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor interesate și o va face 
publică pe pagina de internet ,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial 
Local 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 



   Consilier  Gabriel Mihalcea                  Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 26 februarie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de 
____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. 
total de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


