
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 185212 din 07.12.2021    

                                                                                        PROIECT AVIZAT 
        SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                             NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
privind plata contribuției de membru a  Municipiului Bacău către  Societatea Națională 

de Cruce Roșie - Filiala Bacău, pe anul 2021 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU            
 Având in vedere: 
- Cererea nr. 180569/19.11.2021 înaintată de Societatea Națională de Cruce Roșie 
Filiala Bacău către Primăria Municipiului Bacău prin care solicită plata 
contribuției pentru anul 2021; 
- Referatul nr. 185083 din 07.12.2021 înaintat de Serviciul Monitorizare și 
Coordonare prin care se propune plata contribuției anuale a Municipiului Bacău 
către Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 185213/07.12.2021; 
- Raportul Direcției Juridice, nr. 185214/1 din 07.12.2021 
-Raportul comun al Serviciului Monitorizare și Coordonare-Birou Invățământ 
Cultura Sănătate și al Direcției Economice, nr. 185214 /2 din 07.12.2021 
- Prevederile H.C.L nr.78/2000 privind aderarea  Municipiului Bacău la 
Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala  Bacău ; 
- Prevederile art. 8 și art.15 alin. (1) lit.c) din Legea Societății Naționale de Cruce  
Roșie nr. 139/ 1995, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art. 12 alin. (1) lit.b) și art. 13 alin. (2) lit.b) din Statutul Crucii Roșii 
publicat în Monitorul Oficial al României- Partea I nr.1069 /2018 ; 
-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art. 197 (1), ale 
art. 243 alin. (1), lit.a) și b) și ale și ale art. 293 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) şi alin.(14) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



ART. 1. Se aprobă plata contribuției de membru a  Municipiului Bacău către  
Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Bacău, pe anul 2021, in valoare de 
197.155 lei. 
 
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin Serviciul Monitorizare și Coordonare-Birou Invățământ 
Cultura Sănătate şi Direcţia Economică. 
 
  ART. 3 Hotărârea va fi transmisă Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Monitorizare și Coordonare-Birou Invățământ Cultura Sănătate, Direcţiei 
Economice şi Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bacău. 
 
 ART.4.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 
se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru 
verificarea legalității. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
Red.C.S/ds.I.A.1/ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 185213 din 07.12.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărăre privind plata contribuției de membru a  
Municipiului Bacău către  Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala 
Bacău, pe anul 2021 
 
       Crucea Roșie este cea mai mare organizație umanitară din lume care oferă 

asistență persoanelor vulnerabile prin mobilizarea puterii umanității. 

Este organizație juridică de drept public şi utilitate publică, non profit, autonomă, 

auxiliară a autorităţilor publice în îndeplinirea sarcinilor umanitare  derivate din 

tratatele internaţionale, care acţionează în cadrul juridic al dreptului internaţional, 

al legislaţiei naţionale, a legislaţiei proprii (Legea 139/1995,  modificată şi 

completată de Legea 524/2004) şi în baza deciziilor organismelor statuare ale 

Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie. 

       Prin programele și activitățile sale in beneficiul societății, contribuie la 

prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sanătatea și viața, 

promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe 

naționalitate, rasă, sex, religie, vârsta, apartenență socială sau politică. 

       Cu experiența dobândită în cei 144 de ani de existență, această organizație  

formează in permanență noi generații de cursanți pregătiți să acorde primul ajutor 

pre-medical, cursuri de îngrijitori bolnavi și îngrijitori bătrâni la domiciliu, cursuri 

de baby sitter, cursuri de igiena muncii iar în municipiul Bacău a inființat primul 

serviciu de ambulanță al Crucii Roșii de pe teritoriul întregii țări. 

      Toate aceste activități realizate în sprijinul comunității  necesită resurse 

financiare care lipsesc, în momentul de față acțiunile Crucii Roșii bazându-se pe 

voluntariat și pe sprijinul populației.  



        Menționăm că organizația Crucea Roșie se bucură de protecția și de sprijinul 

statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, dreptul de a cere 

sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda. 

     În concordanță cu Statutul Crucii Roșie Române și cu legea de funcționare 

(legea nr.139/1995), unitățile administrativ teritoriale au posibilitatea de a deveni 

membre susținătoare , contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii 

Roșie. 

    Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 78/2020 privind aderarea 

Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău,  

Municipiului Bacău, in calitate de membru suținător, îi revine de plată contribuția 

pe anul 2021, in valoare de  197.155 lei.                     . 

            Faţă de cele mai sus prezentate, rugăm autoritatea deliberativă să 

hotărască. 

 
                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 

 
    N.O.P,C.S/DS-I-A-2/ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NR. 185214/2 din 07.12.2021 
 
 

RAPORT 
       al compartimentlui de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotărâre privind plata contribuției de membru a  

Municipiului Bacău către  Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala 
Bacău, pe anul 2021 

 
 Având în vedere:  
- Prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.35(6) Obligatiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de infratire 
sau de aderare a unitatilor administrativ-teritoriale la asociatii interne organizate 
la nivel national ori la organizatii internationale cu personalitate juridica, hotarate 
de autoritatile deliberative, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale 
acestora 
 -Prevederile art. 129 alin. (1)și alin.(14) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată, care precizează:  
Art. 129 (1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate 
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in 
competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale; 
(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes 
local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, 
precum si orice alte atributii stabilite prin lege. 
 
analizând proiectul de Hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul 
raport de specialitate în conformitate cu prevederile art. 136(3) lit. ”a” din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul putând fi supus dezbaterii 
Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE DIRECTOR EXECUTIV 

 Daniela Mihailă          Mariana Zamfir 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 185214/1 din 07.12.2021 
 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind plata contribuției de membru a  
Municipiului Bacău către  Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala 
Bacău, pe anul 2021 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 8 și art.15 alin. (1) lit.ʺcʺ din Legea Societății Naționale de Cruce  
Roșie nr. 139/ 1995, cu modificările si completările ulterioare, care precizează: 
Art. 8 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucura de protecţia şi de sprijinul 
statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor 
autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda. 
Art. 15 (1)  Patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România este format din 
bunuri mobile și imobile, provenind din: 
      c) sponsorizări, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricărei persoane fizice sau 
juridice, române sau străine; 
- Prevederilor art. 12 alin. (1) lit.ʺbʺ și art. 13 alin. (2) lit. ʺbʺ din Statutul Crucii Roșii 
publicat în Monitorul Oficial al României- Partea I nr.1069 /2018, care precizează: 
Art. 12 (1) Categoriile de membri ai SNCRR sunt următoarele:  
    b) membru susţinător - orice persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea 
financiară sau materială a SNCRR. 
Art. 13 (2) Drepturile membrilor susținători sunt următoarele: 
    b) să fie informați cu privire la modul de folosire a sprijinului financiar sau material acordat 
SNCR; 
- Prevederilor art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 35 (6) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare 
a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la 
organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în 
condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. 
-Prevederilor art. 89 alin. (7) din OUG  nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
Art. 89 (7) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-
teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.   
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 
243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 243 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 



consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 
urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, in 
condițiile legii, următoarele atribuții: 
    a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, 
respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului județean, dupa caz; 
    b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean 
- Prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin.(14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrative, modificată și completată, care precizează: 
Art.129 (1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. 
(14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu 
excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte 
atribuţii stabilite prin lege. 
 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
  CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. C.S./Ds. I-A-2/ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACAU      
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE                                                      
                                                                                                Se aprobă        
Nr. 185083 din 07.12.2021        PRIMAR 
                                                            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

                                                       R E F E R A T 

 

Prin H.C.L. nr. 78/30.04.2020 Municipiul Bacău a aderat la Societatea Națională 
de Cruce Roșie –Filiala Bacău ca membru susținător. În conformitate cu prevederile 
art. 2, ”Sprijinul anual acordat Societății Naționale de Cruce Roșie –Filiala Bacău de 
Municipiul Bacău, în calitate de membru susținător, este în valoare de 197.155 lei. ”.  

Societatea  Naţională  de Cruce  Roşie  din România  se bucură de protecţia  şi 
sprijinul statului şi are,  în calitate de organizaţie  de utilitate  publică, dreptul de a cere 
sprijinul  tuturor  autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda,  în 
condițiile legii. 

  Prin programele și activitățile sale in beneficiul societății, contribuie la 
prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sanătatea și viața, 
promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe 
naționalitate, rasă, sex, religie, vârsta, apartenență socială sau politică. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați promovarea unui 
proiect de hotărâre privind plata contribuției de membru pentru anul 2021 a 
Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie –Filiala Bacău, 
totalizând suma de 197.155 lei. 

 
 Anexăm alăturat următoarele: 
 - H.C.L. nr. 78/2020 privind aderarea Municipiului Bacău la Societatea 
Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău,   
 - Adresa nr. 180569/19.11.2021 privind solicitarea de plată a contribuției de 
membru pentru anul 2021 a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce 
Roșie –Filiala Bacău, totalizând suma de 197.155 lei. 

 

             ȘEF SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
Daniela Mihailă 

 
 
 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  185214 din 07.12.2021 
 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm 

că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind  plata contribuției de 

membru a  Municipiului Bacău către  Societatea Națională de Cruce Roșie - 

Filiala Bacău, pe anul 2021,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 8.12.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                       SECRETARUL GENERAL 

                LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                            NICOLAE OVIDIU POPOVICI



  


