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     PRIMAR                                                                                           

 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională 

de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa 
 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

Având în vedere: 

- prevederile art.5 lit.”ee” art.129 alin.(1)  alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin. (7) lit. ”h” coroborat 

cu alin.(14), art. 140 alin. (1), art.197 alin.1-2alin.4-5, art.199 alin.1-2,  art.240 alin. (1) și art.243 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările 

și completările ulterioare,  

- solicitarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa; 

- prevederile art. 8 şi art. 11 lit.” i” din Legea nr. 139/ 1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.136 alin.(1) și (2) art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

       

SE PROPUNE : 

 

Art.1. Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aprobarea cotizației/contribuției în sumă de  2000 lei anual pentru Crucea Roșie 

Dambovița. 

Art. 3. Se împuterniceşte dl.Radu STANCU- primarul Comunei Cornești pentru 

semnarea convenţiei de colaborare. 

Art.4.Hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 18/28.04.2017 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa , primarului comunei , Compartimentului 

contabilitate – financiar, Societății Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa și 

va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

http://art.11/
http://www.comunacornesti.ro/


 

 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                       PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                         SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN  
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărare privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local 

Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa 
 

 

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizaţie umanitară 

neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, auxiliară a autorităţii publice. 

 Misiunea Crucii Roşii Române este prevenirea şi alinarea în mod imparţial a suferintei 

umane, fara nici o discriminare de nationalitate, rasa, sex, religie, varsta, apartenenta militara, 

sociala sau politica. 

 Principiile fundamentale, morale si juridice dupa care isi desfasoara activitatea Societatea 

Nationala de Cruce Rosie sunt: umanitate, impartialitate, neutralitate, independenta, voluntariat, 

unitate si universalitate. 

 Filiala de Cruce Rosie Dambovita nu face nici un fel de exceptie de misiunea si 

principiile generale ale Crucii Rosii din Romania. 

 Programul de activitate al filialei cuprinde printre altele: 

- sprijinirea familiilor nevoiase ( ajutoare materiale si alimente, dupa posibilitati si in 

functie de anchetele sociale intocmite in prealabil ); 

- educatie pentru sanatate si prim ajutor;  

- pregatire si interventie in cazuri de dezastre; 

- informare si lupta anti HIF/SIDA; 

- dezvoltarea departamentului de tineret; 

- constituirea detasamentului de interventie in cazuri de dezastre; 

- participarea la competitii si schimburi de experienta internationale. 

Filiala Dambovita a Societatii Nationale de Cruce Rosie a ajutat în fiecare an  cateva 

familii nevoiașe din comuna noastră .  



        Filiala Dambovita a Societatii Nationale de Cruce Rosie, a solicitat Consiliului Local 

Cornești ca în conformitate cu Legea nr. 139/1995 ( Legea de organizare si functionare a 

SNCRR ), modificata si completata de Legea nr. 524/2004, bazandu-ne si pe art. 8, care 

stipuleaza ca: “Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania se bucura de protectia si 

sprijinul statului si are, in calitate de organizatie de utilitate publica, dreptul de a cere sprijinul 

tuturor autoritatilor publice, iar acestea au obligatia de a-l acorda”, dar si pe art. 11 in care sunt 

reglementate principalele atributii, sa se asigure buna functionare si garantia indeplinirii in orice 

moment a misiunii Societatii Nationale de Cruce Rosie. 

 În conformitate cu prevederile art. 11 lit. I din Legea nr. 139/1995 Societatea Nationala 

de Cruce Rosie poate sa incheie conventii de colaborare si sa alcatuiasca programe de actiune 

comune cu alte societati sau asociatii care desfasoara activitati umanitare, cu societati 

comerciale, cu ministere si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si 

locale, in vederea realizarii misiunii sale umanitare. 

              Competenta aprobării  proiectului de hotărârea este a Consiliului local potrivit 

prevederilor art.129 alin.(1)  alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin. (7) lit. ”h” coroborat cu alin.(14), 

art. 140 alin. (1), art.197 alin.1-2alin.4-5, art.199 alin.1-2,  art.240 alin. (1) și art.243 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și 

completările ulterioare,  

 Având în vedere cele prezentate propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local  Cornești şi Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa. 

  

      PRIMAR, 

                                                      Radu STANCU 

 

 

 

 

 


