
Cu privire la acordarea 

unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur 

familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie 

  

 Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar in valoare de 1000 lei 

net/familie, si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de 

căsătorie in anul acordării lor.   

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se va face din bugetul local.  

Art. 3. Stimulentul financiar va fi acordat in numerar  

Art. 4. Se aprobă Metodologia privind acordarea stimulentului financiar si a 

Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, conform 

Anexelor 1 și 2 . 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va aplica începând cu anul bugetar 2023.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se pune în dispoziția Primarul oraşului Călărași.  

   

 Anexa 1 

REGULAMENTUL 

 privind acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur familiilor 

care împlinesc 50 de ani de căsătorie  

 

Prin acest proiect de hotărâre Consiliul Local al orașului Călărași susține valorile 

și echilibrul socio- economic al familiei prin măsuri punctuale de sprijin financiar și iși 

propune să conștientizeze călărășenii cu privire la importanța stabilității in căsnicie, rolul 

acesteia și contribuția pe care o are la dezvoltarea comunității locale.   

Se va acorda un stimulent financiar in suma de 1000 lei net/familie si un Certificat 

a Nunții de Aur pentru familiile care  împlinesc 50 de ani de căsătorie in anul bugetar la 

acordării lor, conform următoarelor criterii si proceduri:   

Criteriile si procedurile pentru acordarea Stimulentului financiar  

și a Certificatului Nunții de Aur 

 

 1.Condiții de acordare:   

  

Pentru a beneficia de Stimulentul financiar și a Certificatului Nunții de Aur trebuie 

să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  

-Ambii soți să aibă domiciliul  in orașul Călărași de cel puțin 25 de ani, dovada făcându-

se prin declarație pe propria răspundere;  

- Familia solicitantă (ambii soți) să nu aibă datorii  față de bugetul local;  

- Să  împlinească 50 de ani de căsnicie neîntreruptă în anul bugetar al acordării 

stimulentului si certificatului;  



 

- Ambii soți să fie in viață la data depunerii cererii;  

- La depunerea dosarului, solicitanții sunt obligați să prezinte documente confirmative. 

  

 2. Actele necesare solicitarii Stimulentului financiar și a Certificatului Nunții de 

Aur:  

- Cerere tipizată;  

- Actele de indentitate pentru ambii soți (copie și originalul pentru verificarea 

conformității);  

- Certificatul de căsătorie (original și copie)  

- Certificat Fiscal eliberat de către Primăria Orașului Călărași pentru ambii soți  

- Opțional - Maxim 30 de poze ale familiei (căsătorie, botezuri, zile de naștere, alte 

evenimente importante)  

 

Cererea, completată de către unul dintre soți, însoțită de actele demonstrative va fi  

depusă personal sau prin împuternicit, la Primăria Orașului Călărași, la CISC. 

Aniversarea a 50 de ani de căsătorie va fi organizată de către Primăria Orașului 

Călărași într-un cadru festiv, ceremonia de premiere organizându-se la Estrada de Vară 

„Vladimir Dodon”. Familia solicitantă are posibilitatea de a preda maxim 30 de poze de 

familie (poze despre căsătorie, botezuri, zile de naștere, alte evenimente importante), 

poze cu care Primăria Călărași va organiza pentru fiecare familie o prezentare in format 

editabil (Photo Slideshow ) ilustrând povestea familiei  din anul căsătoriei până in anul 

aniversării nunții de aur. De asemenea, fiecare familie sărbătorită va putea invita în sală 

membrii familiei sale, copii, nepoți, prieteni.    

Premierea festivă a  familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie va avea loc 

in fiecare an in cadrul Zilei Familiei (15 mai), astfel cererea și actele doveditoare se vor 

depune până la data de 15 aprilie in cursul fiecărui an. În cazul în care nu vor fi 

organizate zilele familiei, premierea festivă va avea loc în cadrul Zilei Orașului 

(Duminica Mare) .  

  

Nu beneficiază de prevederile Regulamentului dat familiile care:  

- Nu se incadrează in criteriile de eligibilitate stabilite in prezentul Regulament;  

- Au depus un dosar incomplet sau actele depuse nu sunt valabile;  

- Nu au respectat termenul de depunere a cererilor;  

- Au datorii  către bugetul local  

 

 

 

 

 



Anexa 2 

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

pentru acordarea unui stimulent financiar 

si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc  50 de ani de căsătorie 

 

Date privind soții 

 Soț - Subsemnatul,  Numele si Prenumele   

  

Cod numeric personal   

   

Adresa de domiciliu   

   

Telefon   

   

Actul de identitate   

  Seria  Nr.  Eliberat de: 

  

 Soție  Numele si Prenumele   

 

   

Cod numeric personal   

   

Adresa de domiciliu   

  

Telefon   

   

Actul de identitate   

  Seria  Nr.  Eliberat de: 

 Act de casatorie   

Seria  Nr.   

Data incheierii casatoriei  -   Ziua       /Luna        /Anul  

  

Din data de ............................................, inregistrat la Primaria.............................  



 

 

 

 Vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului financiar si a Certificatului Nunții 

de Aur  cu ocazia implinirii  50 de ani de căsătorie  

  

Alăturat cererii depunem următoarele acte:  

1.......................................................................  

2.......................................................................  

3.......................................................................  

4.......................................................................  

 

Prin prezenta, ..................................................................................................., declarăm 

că datele sunt in conformitate cu realitatea, indeplinim condițiile prevăzute in 

Regulament și că nu am mai solicitat acordarea vreunei recompense/stimulent financiar  

la implinirea 50 de ani de căsătorie.   

   

Declarație  

Subsemnații…………………………………………………………....., prin 

prezenta declarăm că am fost informați că datele  noastre cu caracter personal şi 

informaţiile din cererea depusă şi actele anexate la acesta vor fi prelucrate de către 

Primăria Oraşului Călărași cu respectarea prevederilor Regulamentului privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date.  

  

Data……………..                                                                                

Semnătura…………….  

 

 


