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H O T Ă R Â R E   
Privind aprobarea aderării orașului Pogoanele la Societatea Natională de Cruce Roşie din 
România - Filiala Buzău, precum şi sprijinirea financiară şi materială a acestei organizaţii  

 
 
Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 

 Având în vedere: 
- adresa nr. 243/08.04.2021 înaintată de către Crucea Roșie Română , Filiala Buzău, 
înregistrată la sediul primăriei orașului Pogoanele sub nr. 3437/08.04.2021 însoțită de 
documente care susțin solicitarea, cu referire în primul rând la Statutul Societății Naționale de 
Cruce Roșie Română și de propunerea privind plafoanele de cotizații anuale; 
-   referatul dlui Stancu Sandu, administrator public, înregistrat la nr. 4320/18.03.2022. 
-   prevederile art. 12, respectiv art. 49, alin. (2), lit. a) din Statutul Societății Naționale de Cruce 
Roșie din România, adoptat prin hotărârea adunării generale, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 197 din 08.04.2013; 
-   prevederile art. 8 din Legea nr. 139/1995, a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, 
cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 524/2004; 
- prevederile art. 36 din Ordinul nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului 
Administrației și Internelor, actualizat; 
-  referatul de admitere pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele,  
înregistrat sub nr. 4697/23.03.2022. 
-  avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
-  prevederilor art. 129, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă aderarea orașului Pogoanele prin Consiliul Local, ca membru 
susținător, la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău. 

Art. 2. Urmare a prevederilor art. 1 Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din 
România – Filiala Buzău se va modifica în mod corespunzător.  

Art. 3. Se împuternicește primarul orașului Pogoanele, dl Florin Dumitrașcu, să 
reprezinte orașul Pogoanele prin Consiliul Local, în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie 
din România – Filiala Buzău. 



Art. 4. Se aprobă cotizația anuală a orașului Pogoanele prin Consiliul Local, în calitate 
de membru susținător, la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala 
Buzău în suma de 3000,00 lei/an. 

       Art. 5. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/  
 
                    Președinte de ședință,                                              Contrasemneză Secretar General, 
        Consilier Mircea Adrian Bădulescu                                             Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
 
Nr.  24 / 30.03.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 30 martie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


