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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 
 

 

HOTĂRÂRE  
privind aderarea comunei Unguriu , judeţul Buzău , la Societatea Naţională  

de Cruce Roşie din România , Filiala judeţului Buzău  
 

 
 

Consiliul local Unguriu, judeţul Buzău, 
 

- expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu nr. 3654 / 2015 ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3655 / 2015 ; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 
- prevederile art. 8 si art. 11 lit. « i » din legea nr 139 /1995 , a Societăţii 
Naţionale de Cruce Rosie din România , cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- Ordinul M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate 

Ministerului Administraţiei şi Internelor ; 
- adresa Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala judeţului 
Buzău , înregistrata sub nr. 3602/2015 , 
 

 
  În temeiul  art.36 alin.1, alin. 2 lit. (c) , alin. 6 pct 8, art.45 alin.2, art. 
115 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea  
 

 

H O T Ă R Â R E : 
 
 

Art. 1. (1) Se aprobă  aderarea comunei Unguriu , judeţul Buzău , la Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala judeţului Buzău .  
 (2) Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România,  Filiala judeţului Buzău, va fi prevazută în Statutul comunei 

Unguriu , judeţul Buzău . 
 

Art.2. Reprezentarea comunei Unguriu în cadrul Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România, Filiala judeţului Buzău , se asigură de primarul comunei 
sau de catre împuternicitul acestuia , desemnat prin dispoziţie . 
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Art.3. Obligaţiile financiare rezultate din aderarea prevazută la art. 1 se 
suportă din bugetul local al comunei Unguriu , judeţul Buzău şi vor fi în 

cuantum de 1500 lei / an . 
 
Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul 
comunei Unguriu  iar secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  
cunostinţă  publică  şi  transmiterea  prezentei  hotărâri autorităţilor , 
instituţiilor  şi persoanelor fizice si  juridice  interesate . 

 
 

 

       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
         Consilier  Bica George                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                            Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unguriu , 31.08.2015 
Nr. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa 
ordinara din data de 31.08.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 

215/2001 , a administraţiei publice locale , republicată şi actualizată , cu un număr 
de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în 

funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă 

 

 


