
                                                                            ROMANIA
                                                                       JUDETUL BRAILA
                                                                COMUNA BORDEI VERDE
                                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                                     HOTARAREA NR.30
                                                                         din 27.04.2018 
Privind aprobarea cotizației comunei Bordei Verde la Societatea 
Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judeteana 
Braila,incepand cu anul 2018;
    Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in 
sedinta de indata in data de 27.04.2018
   Avand in vedere:
- Adresa Societății Naționale de cruce Roșie din România – Filiala Braila nr.112/13.04.2018; 
- expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde,prin care se propune aprobarea 
cotizației la patrimoniul Societății Nationale de Cruce Rosie din Romania – Filiala judetului 
Braila;
- raportul de specialitate intocmit de catre Compartimentul contabilitate ;
- Raportul favorabil intocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local;
 Tinand cont de prevederile :
- art. 8,art.15,lit.a din Legea nr. 139/1995 modificata conform Legii nr. 
524/2004 privind Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
         În temeiul prevederilor art.10,art.17, art.36 alin. 6 lit. a pct. 2, art. 45 
alin. 1 şi art. 115 alin.1 lit. b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
                                                                             HOTARASTE
         Art. 1(1) – Se aprobă cotizaţia comunei Bordei Verde la patrimoniul 
„Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala județului 
Braila”,incepand cu anul 2018 în suma de 3.500 lei/an;
                  (2) Cotizatia va fi platita in contul Filialei Judetene de Cruce Rosie
Braila,RO17RNCB0048025914360001,deschis la BCR Braila,Cod Fiscal 
15226376;
                  (3) La fundamentarea si aprobarea bugetelor locale anuale,se va 
avea in vedere alocarea sumei stabilite,potrivit alin.1.
         Art. 2 – Reprezentarea comunei Bordei Verde in cadrul Societatii Nationale de Cruce Rosie 
din Romania – Flilala Judetului Braila se asigura de catre Primarul comunei, dl. Rotaru Dumitru;
         Art.3  -  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul si 
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bordei Verde,judetul Braila;
         Art.4  - Pe data intrarii in viguare a prezentei hotarari,orice dispozitie contrara se abroga;
         Art. 5 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Braila,primarului 
comunei,compartimentului financiar-contabil, Filialei Judetene – Crucea Rosie Braila si va fi 
facuta publica prin afisare.
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA,



                  Bicoiu Dan                                                                         SECRETAR COMUNA
                                                                                                                      Viorel Zodila
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
PRIMAR
Nr. _____ din 27.04.2018

                                                                   EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
cotizației anuale la patrimoniul Societății Nationale de Cruce Rosie 
din Romania – Filiala judetului Braila

          In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 139/1995,modificata si completata 
conform Legii nr. 524/2004 “Crucea Rosie se bucura de protectia si sprijinul statului, si are in 
calitatea de organizatie de utilitate publica, dreptul de a cere sprijinul tuturor autoritatilor 
publice iar acestea au obligatia de a-i acorda”, Astfel, vazand adresa Societatii Nationale de 
CruceRosie din Romania – Filiala Braila nr. 112 din 13.04.2018, propunem aprobarea
proiectului de hotarare privind aprobarea cotizației incepand cu anul 2018 la patrimonial 
Societății Nationale de Cruce Rosie din Romania – Filiala judetului Braila.

                                                                              Primar,
                                                                      Dumitru Rotaru



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
Compartiment contabilitate
Nr. _____ din 27.04.2018

                                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
cotizației anuale la patrimoniul Societății Nationale de Cruce Rosie 
din Romania – Filiala judetului Braila

              Interventia in caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile,programul de ingrijiri la
domiciliu pentru persoanele varstnice, proiecte impotriva abandonului scolar, banca de 
alimente – sunt activitati consacrate ale Crucii Rosii Romane, filiala Braila.
               Astfel, vazand adresa Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania – Filiala Braila nr.
112 din 13.04.2018 propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea cotizației 
anuale la patrimoniul Societății Nationale de Cruce Rosie din Romania – Filiala judetului Braila.

                                                                                Contabil,
                                                                          Lungu Valerica


