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pentru aprobarea cotizatiei anuale la Societatea Nationala de Crucea Rosie din Romania - 
Filiala Judetului Bacau pentru anii 2021 si 2022 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 
25.03.2022 

AvândIn vedere: 
- Adresa nr.130 din 09.03.2022 transmisa de Societatea Nationala de Cruce Rosie din 

Romania - Filiala judetului Bacau prin care solicita plata contributiei anuale pentru anii 202 1-  
2022; 

- Hotararea Consiliului Local al orasului Comanesti nr.97/23.06.2020 privind aderarea 
orasului Comanesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania- Fliliala Judetului Bacau; 

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Comanesti, inregistrat cu nr.15.455 din 
14.03.2022; 

- Raportul de specialitate nr.15.455/A din 14.03.2022 al Serviciului Public de Asistenta 
Sociala Comanesti prin care se propune aprobarea cotizatiei anuale pentru anii 2021-2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comanesti. 
In conform itate Cu: 

Prevederile Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr.139/1995 modificata 
si completata prin Legea nr.524/2004, coroborate cu prevederile art.12 din Statutul Societatii 
Nationale de Cruce Rosie din Romania. 

In temeiul dispozitilor art. 196 alin.(1) lit.a si a prevederilor art.129 alin.(2) lit.d 
coroborat cu prevederile alin.(7) lit.b si ale art.197 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare adopta urmatoarea 
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Art.! Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba de la bugetul local, in calitate de membru 

sustinator al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania- Fliliala Judetului Bacau, a 
cotizatiei in suma de 6.000 lei/an, pentru anii 2021-2022. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului —Judetul Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, Societatii Nationale de Cruce Ro§ie din Romania — Filiala Judetului Bacau, 
Directiei Economice, Serviciului Public de Asistenta Sociala, 'pentru ducere la indeplinire. 

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile, cu respectarea procedurii 
prealabile, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificarile i completarile ulterioare. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 
Anastasiu Constani 

Nr.53 
Din 25.03.2022 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretarul general al orasului, 

jr.Daniela Chirila 


