ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTĂRÂRE NR.20
DIN 26.03.2018
Privind aprobarera aderării comunei Cleja,județul Bacău la Societatea Națională de de Cruce Roșie din
România-Filiala Județului Bacău
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 26.03.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările
ulterioare
Avand in vedere:

-Adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România –Filiala Bacău nr. 49/23.01.2018,înregistrată la primăria
Cleja,județul Bacău sub nr. 549/23.01.2018,referatul viceprimarului comunei nr.1685/14.03.2018,aprobat de către primarul
comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacău nr.1709/14.03.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind aprobarera aderării comunei Cleja,județul Bacău la
Societatea Națională de de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău.
prevederile art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art.20 si art.21 lit.’’m” din Legea cadru a descentralizarii
nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională,cu
modificările si completările ulterioare art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare,art.8 și art.11
lit.”i”din Legea 139/1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România,cu modificările și completările
ulterioare ,art.20 alin(1)lit.”h”,”i”,”k”,art.21alin(2),art.23,art.24alin(1),(2),(3),(4),art.35 alin(6) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale,modificată și completată,art.17,art.23,36,alin.(2),lit.”b”și”d”,alin.(6),lit.”a”,pct.2,3.8,alin.(9),
art.61,art.62alin(2),art.63,alin(4)lit.”a’,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administrația publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul favorabil al comisiilor de specialitate a
Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr 1952,1953,1954 din 26.03.2018;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.”a”și lit.”f”,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind
administratia publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă aderarea comunei Cleja,județul Bacău la Societatea Națională de de Cruce Roșie din România-Filiala
Județului Bacău.
Art. 2.Reprezentarea comunei Cleja,județul Bacău în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala
Județului Bacău se asigură de către primarul comunei.
Art.3.Se mandatează primarul comunei împreună cu autoritătile /instituţiile competente să facă demersurile
necesare ,conform prevederilor legale.
Art.4.Obligațiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art.1se suportă din bugetul local al comunei
Cleja,județul Bacău și va fi de 3000 lei.
Art.5.Primarul
comunei Cleja,judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort-Birou
Financiar,contabil,achizitii,… din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu
respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
Art.6 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Filialei Bacău a
Crucii Roșii și va fi adusă la cunostința publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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14 voturi “pentru”,0 voturi”abțineri”,0 voturi “împotrivă”,consilieri prezenți 14,consilieri in funcție 15

