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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.19.
Din data de 02.02.2016.

privind aderarea Comunei Crasna la Societatea Națională de Crucea Roșie din
România Filiala Sălaj
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
 expunerea de motive a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr.788/01.02.2016;
 raportul de specialitate nr.789/01.02.2016;
 raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local cu nr.790/01.02.2016;
 în conformitate cu prevederile art.8 și art.11 lit. i) din Legea nr.139/29.12.1995 a Societății
Naționale de Crucea Roșie din România, modificată și completată de Legea nr.524/2004
coroborată cu prevederile art.12 din Statutul Societății Naționale de Crucea Roșie din România;
 prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c) şi alin. 5, lit. a), alin.(6) pct.7, din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă aderarea Comunei Crasna la Societatea Naționlă de Cruce Roșie din
România Filiala Sălaj.
(2) Calitatea de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj va fi
prevăzută în Statutul Comunei Crasna.
Art.2. Reprezentarea Comunei Crasna în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din
România Filiala Sălaj se asigură de către primarul Comunei sau de către împuternicitul acestuia,
desemnat prin dispoziție.
Art.3. Obligațiile finnaciare rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se suportă din bugetul
local al Comunei Crasna și va fi de 3000 lei pe an.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.
Art.5.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul contabilitate;
- site: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cseke Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

