
 

  
    
                                                                                          

 
R O M Â N I A                                            

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                       

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                        E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 
 HOTĂRÂRE  

privind aprobarea aderării comunei Roseți, județul Călărași ca membru la Societatea 

Națională de Cruce Roșie Română – Filiala Județului Călărași 

 

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 

Octombrie 2020, 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

-Prevederile  art 11 lit.i) din Legea nr. 139/1995 -Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Prevederile  art. 89  alin.(7), art. 129 alin.(2) lit.e) corelat cu alin.(9) lit. a), art. 136 

alin.(1), (8)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României privind Codul Administrativ, cu 

modificările ulterioare,  

Având în vedere: 

-Adresa nr.502/01.10.2020 a Crucii Roșii-Filiala Călărași, înregistrată cu nr. 

7156/07.10.2020, 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7240/08.10.2020 întocmit cu ocazia inițierii 

proiectului de hotărâre, 

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7190/07.10.2020 întocmit de d-na Culea 

Mariana- Consilier  la compartimentul Autoritate Tutelară în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Roseți, 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. 7493/16.10.2020, nr. 

7494/16.10.2020, nr. 7495/16.10.2020, 

-Prevederile H.C.L nr.56 din 20.10.2020 privind alegere președinte de ședință, 

În temeiul  prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  ulterioare, Consiliul Local 

Roseți, adoptă utmătoarea 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1 - Se aprobă aderarea comunei Roseți, județul Călărași la Societatea Națională de Cruce 

Roșie din România Filiala Județului Călărași, astfel dobândind calitatea de membru susținător al 

Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Județului Călărași. 

Art. 2 – Se desemnează primarul comunei Roseți,județul Călărași-Nicolae Râjnoveanu, ca 

reprezentant al comunei Roseți, județul Călărași în Adunarea Generală a Societății Naționale de 

Cruce Roșie din România, Filiala județului Călărași.  

Art. 3 - Obligațiile financiare în sumă de 6000 lei/an, rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se 

vor suporta din bugetul local al comunei Roseți, județul Călărași. 

Art. 4 – Se aprobă încheierea Convenției de colaborare între comuna Roseți, județul Călărași și 

Crucea Roșie Română Filiala Călărași, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 



 

 

 

 

  Art. 5 – Se împuternicește primarul comunei Roseți, județul Călărași-Nicolae RÂJNOVEANU, 

să semneze convenția de colaborare prevăzută la art.4. 

  Art. 6 –  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Roseți prin aparatul de specialitate din subordine, respectiv compartimentele Asistență 

Socială și Autoritate Tutelară, Resurse Umane-Buget Local, Impozite și Taxe Locale. 

 Art. 7- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, Instituției Prefectului-judeţul 

Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei 

Roseți.   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          

Preşedinte de şedinţă,                                                                                         Contrasemnează,                                      

Niculai ENE                                                                              Secretarul general al comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 

 

 

 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 59 
Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 20.10.2020   
 

http://www.comunaroseti.ro/


 

 

 

Nr. ......... / ....................................... 

 

 

CONTRACT  DE  PARTENERIAT 

Incheiat astazi ………………………………. 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1. CRUCEA ROSIE CALARASI cu sediul in municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 24, bl. 

M19., sc. 4,et. 1, ap.1, CUI : 4930898, contul RO70BRDE120SV12163551200 deschis la BRD Calarasi, 

telefon : 0727.688.423 e-mail: calarasi@crucearosie.ro, reprezentata prin dna . AURA GIURCA in 

calitate de Director filiala judeteana  

si 

2. PRIMARIA ………………………… cu sediul in judetul Calarasi, str. ……………………………….. 

nr. …….., CUI : ………………………., contul …………………………………………… deschis la 

……………………………, telefon : ………………………….. e-mail: …………………………….. 

reprezentata prin dl ………………………………………... in calitate de primar,  

a intervenit prezentul contract cu urmatoarele clauze : 

 

II. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

Il constituie organizarea de catre cele doua institutii a actiunilor propuse , avand scopul de realizare  a 

obiectivelor societatii din punct de vedere social. 

 

III. DURATA  CONTRACTULUI 

Acest contract se incheie pe durata nelimitata. 

 

 

IV. OBLIGATIILE  PARTILOR 

1. CRUCEA ROSIE CALARASI se obliga sa :  

a) Curseze in mod gratuit cu curs de prim ajutor de baza trei persoane desemnate de primaria localitatii 

………………………………….(angajati ai primariei, scolii, etc) ;  



b) Curseze in mod gratuit cu curs de interventie si actiune in caz de calamitati si dezastre trei persoane 

desemnate de primaria localitatii …………………………………. ;  

c) Infiinteze in fiecare sat ce apartine de localitatea ………………………….. cate un punct PAZI   

( instruirea cu curs de prim ajutor de baza a doua persoane , dotarea lor cu trusa de prim ajutor , aparat de 

masurare a tensiunii si a glicemiei, monitorizarea activitatii punctului de prim autor )  

d) Participe activ la toate actiunile pentru care este solicitata de catre partener, in limita disponibilitatii 

personalului voluntar;  

e) Alcatuiasca o baza de date cu persoanele aflate in dificultate pentru o mai buna desfasurare a actiunilor 

de distribuire de ajutoare ( alimente, imbracaminte, jucarii, medicamente ) ;  

f) Anunte din timp proiectele actiunilor in vederea realizarii obiectivelor societatii ;  

g) Aduca la cunostinta publicului parteneriatul, prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii 

partenerului  

 

2. PRIMARIA LOCALITATII ……………………………………. se obliga sa :  

a) Achite anual cotizatia stabilita prin Hotarare de Consiliu Local pana in data de 1 aprilie a anului current; 

b) In cadrul actiunilor de publicitate sa faca cunoscute numele Crucii Rosii Calarasi ; 

c) Sa sprijine actiunile caritabile ale Crucii Rosii Calarasi , atunci cand sunt solicitati – crearea bazei de 

date cu persoanele aflate in dificultate , distribuirea de ajutoare, identificarea persoanelor cele mai 

potrivite pentru puctul PAZI  

 

V. PREVEDERI FINALE  

Modificarea prezentului contract se face numai cu acordul partilor, sub forma unui act aditional.  

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, ambele cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru 

fiecare parte. 

 

    Crucea Rosie Calarasi        Primaria……………………………………        

Director         Primar  

       Aura GIURCA           ……….………………………………………. 


