
ROMÂNIA 
JUDEłUL BACĂU 
COMUNA COLONESTI           
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aderarea comunei Coloneşti la Societatea NaŃională de Cruce Roşie din  
România – Filiala JudeŃului Bacău 

 
 

 
 
 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeŃul Bacău, întrunit în şedinŃa ordinară; 
 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniŃiat de primarul comunei Coloneşti prin care se propune aderarea comunei            
       Coloneşti la   Societatea NaŃională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău 
- łinând seama de prevederile Legii nr. 139/1995 modificată şi completată cu Legea 524/2004,   

                  coroborată cu prevederile art. 12 din Statutul SocietăŃii NaŃionale de Cruce Roşie; 
 -    Raportul compartimentului de resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate constituite; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a), alin. (6), pct 7, art. 45 alin. (3), art. 
115, lit. b), şi art. 117, lit. a) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locală, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare, adoptă următoarea   
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Coloneşti la Societatea NaŃională de Cruce Roşie din  
                        România – Filiala JudeŃului Bacău 
  (2) Calitatea de membru Societatea NaŃională de Cruce Roşie din  
                        România, Filiala JudeŃului Bacău va fi prevăzută în statutul comunei Coloneşti judetul   
                        Bacau. 
 Art. 2.  Reprezentarea comunei Coloneşti în cadrul SocietăŃii NaŃionale de Cruce Roşie din  
                        România – Filiala JudeŃului Bacău se asigură de către primarul comunei Coloneşti d-l   
                        Mîrzac Iancu Valentin.  
 Art.3.  ObligaŃiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art. 1 se suportă din donaŃiile  
                        percepute de la angajaŃii UnităŃii Administrativ Teritoriale Colonesti judetul Bacau si alte   
                        persoane doritoare şi va fi de 1500 lei pe an. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de   
                        lege InstituŃiei Prefectului – JudeŃului Bacău precum şi la sediul Filialei Bacău a Crucii   
                        Roşii. 
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