
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 
 
 

HOTATARE 

 

Privind aderarea comunei Gura Teghii la Societatea Nationala de Cruce Rosie 
din Romania, Filiala judetului Buzau 

 Consiliul local al comunei Gura Teghii, Judetul Buzau, 
           Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Gura Teghii prin care propune 
aderarea comunei Gura Teghii la Societatea Nationala de Cruce Rosie din 
Romania, Filiala Buzau înregistrat la nr. 5775/12.04.2021; 

- Raportul de avizare al compartimentului de resort înregistrat la nr. 
5776/12.04.2021; 

- Tinand seama de prevederile legii 139/1995 modificata si completata de 
Legea nr.524/2004, coroborata cu prevederile art.12 din statutul S.N. de 
Cruce Rosie Din Romania, Filiala Buzau; 

- Avizul comisiei de specialitate constituite in cadrul Consiliului Local 
-  nr. _________/_____________; 

 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

	

HOTARASTE: 

 

 Art.1. (1) Se aproba aderarea comunei Gura Teghii la Societatea 
Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau; 

              (2) Calitatea de membru al Societatii  Nationale de Cruce Rosie 
din Romania, Filiala Judetului Buzau va fi prevazuta in statutul comunei Gura 
Teghii  aprobat prin Hotatarea Consiliului Local 
nr.______din_________________. 



 Art.2 Reprezentarea comunei Gura Teghii in cadrul  Societatii Nationale 
de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau se asigura de catre 
primarul comunei sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat prin dispozitie. 

 Art.3 Obligatiile financiare rezultate din aderarea prevazuta la art.1 se 
suporta din bugetul local al comunei Gura Teghii si va fi  in suma de 2000 lei 
anual. 

 Art.4 Prevederile prezentei hotatari vor  fi duse la indeplinire prin grija 
Dlui Primar- Micleru Gheorghe prin compartimentul financiar-contabil si vor fi 
aduse la cunostinta publica de secretarul  comunei  Gura Teghii . 

   

 

Nr. ___18____ 

DATA_21.04.2021_____ 

GURA TEGHII 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 
..................................., cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un 
nr de ....... voturi pentru, ...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi 
....... consilieri prezenţi la şedinţă. 

	


