
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind  aprobarea  Convenției de colaborare  între  Consiliul local  Tătărani, județul 

Dâmbovița și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Județului 

Dâmbovița 

 

 

 

              Consiliul local  al  comunei Tătărani, județul Dâmbovița  întrunit în ședință ordinară în 

data de  27 aprilie 2022; 

              Având în vedere : 

             -  Solicitarea din data de 10.01.2022  a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, 

filiala Județului Dâmbovița, înregistrată la primăria Tătărani cu  nr.217/11.01.2022  ; 

              - Prevederile art.8 și art.11 lit.”i” din Legea nr.139/1995(*actualizată*) Societății Naționale 

de Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița; 

       - Proiectul de hotărâre Nr.14/18.03.2022 initiat de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița ; 

        - Raportul de specialitate Nr.2316/18.03.2022 întocmit de domnul Baicu Stefan – inspector 

de specialitate  în cadrul Tătărani, județul Dâmbovița; 

               - Rapoartele  de avizare favorabil al comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița ; 

                 În temeiul art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139  alin.1), alin.3) lit.f), art.196 

alin.1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

           Art.1.– Se aprobă Convenția de colaborare între Consiliul local Tătărani, județul 

Dâmbovița  și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

                Art.2. –  Se aprobă  cotizația/contribuția în sumă de 1.500 lei/ anual pentru Crucea Roșie  

Dâmbovița.    

 

         Art.3. – Valabilitatea  Convenției  de colaborare  este  de 5 ani.  

  

             Art.4. - Se împuternicește domnul Constantin Pătru – Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița  pentru semnarea convenției de colaborare.  



          Art.5. -  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Tătărani și biroul  

financiar -contabil din cadrul aparatului de speciaitate al Primarului comunei Tătărani, iar pentru 

comunicare celor interesați secretarul general al comunei Tătărani.  

 

 

 

 

 

     TĂTĂRANI                                                                      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

     Nr.22                                                                                    ANTOFIE  TIBERIU        

     Data –27.04.2022 

 

 

 

 

                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                                            SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                                       MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 0 voturi   „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15 

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți:      - 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E 

Nr.14/18.03.2022 
Privind  aprobarea  Convenției de colaborare  între   Consiliul local  Tătărani, județul Dâmbovița  

și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița 

 

           Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița , având în vedere : 

       -  Solicitarea din data de 10.01.2022  a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, 

filiala Județului Dâmbovița, înregistrată la primăria Tătărani cu  nr.217/11.01.2022  ; 

          Ținând cont de : 

        - Prevederile art.8 și  art.11 lit.”i” din  Legea nr.139/1995(*actualizată*) Societății Naționale 

de Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița; 

       - Proiectul de hotărâre Nr.14/18.032022 initiat de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița ; 

      -   Raportul de specialitate Nr.2316/18.03.2022  întocmit de domnul Baicu Stefan – inspector 

de specialitate  în cadrul Tătărani, județul Dâmbovița; 

      -  Prevederile art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139  alin.1), alin.3) lit.f), art.196 alin.1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

         Art.1.– Se aprobă Conventia de colaborare între Consiliul local  Tătărani, județul 

Dâmbovița  și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. –  Se aprobă  cotizația/contribuția în sumă de 1.500 lei/ anual pentru Crucea Roșie  

Dâmbovița.    

        Art.3. – Valabilitatea  Convenției  de colaborare  este  de 5 ani.  

              Art.4. - Se împuternicește domnul Constantin Pătru – Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița  pentru semnarea convenției de colaborare.   

        Art.5. -  Prezenta hotîrâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Tătărani și biroul  

financiar -contabil din cadrul aparatului de speciaitate al Primarului comunei Tătărani, iar pentru 

comunicare celor interesați secretarul general al comunei Tătărani.  

 

 

      TATARANI                                                                                              P R I M A R 

                                     

                                                                                                                PATRU  CONSTANTIN 

                                   Avizat  pentru legalitate, 

                       SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                       MIHĂILĂ MIOARA 

 



       R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                                           

PRIMĂRIA TĂTĂRANI  

        P R I M A R 

Nr.2313/18.03.2022 

  

 

R E F E R A T       DE       A P R O B A R E 

asupra necesităţii adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea  Convenţiei de 

colaborare între Consiliul Local TĂTĂRANI şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din  

România - Filiala Dâmboviţa 

 

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizaţie umanitară 

neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, auxiliară a autorităţii 

publice. 

 Misiunea Crucii Roşii Române este prevenirea şi alinarea în mod imparţial a 

suferinței umane, fară nici o discriminare de naționalitate, rasa, sex, religie, vârstă, 

apartenența militară, socială sau politică. 

 Principiile fundamentale, morale și juridice după care își desfășoară activitatea 

Societatea Națională de Cruce Roșie sunt: umanitate, imparțialitate, neutralitate, 

independență, voluntariat, unitate și universalitate. 

 Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița nu face nici un fel de excepție de misiunea și 

principiile generale ale Crucii Roșii din România. 

 Programul de activitate al filialei cuprinde printre altele: 

- sprijinirea familiilor nevoiașe din  municipiul Târgoviște și județul Dâmbovița ( 

ajutoare materiale și alimente, după posibilității și în funcție de anchetele sociale 

întocmite în prealabil ) 

- educație pentru sanătate și prim ajutor  

- pregătire și intervenție în cazuri de dezastre 

- informare și lupta anti HIV/SIDA 

- dezvoltarea departamentului de tineret 

- constituirea detasamentului de intervenție în cazuri de dezastre 

- participarea la competiții și schimburi de experiență internaționale 

Toate aceste activității au costuri ridicate, iar posibilitatile materiale și financiare ale 

filialei sunt limitate, sponsorii atât externi cât și interni s-au redus an de an.  

 Pe plan intern ajutoarele sunt din ce in ce mai rare și mai mici în general numai în 

natură, motiv pentru care filiala Dâmbovița a Societății Naționale de Cruce Roșie, a 

solicitat Consiliului Local TĂTĂRANI , ca în conformitate cu Legea nr. 139/1995 ( Legea 

de organizare și funcționare a SNCRR ), modificată și completată de Legea nr. 524/2004, 

bazandu-se și pe art. 8, care stipuleaă ca: “Societatea Națională de Cruce Roșie din România 

se bucură de protecția și 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”, 

dar si pe art. 11 in care sunt reglementate principalele atributți, să se asigure buna 

funcționare și garanția îndeplinirii în orice moment a misiunii Societății Naționale de Cruce 

Roșie. 



          În conformitate cu prevederile art. 11 lit. I din Legea nr. 139/1995 Societatea 

Națională de Cruce Roșie poate să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască 

programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care deșfasoară activități 

umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale 

administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare. 

      Având în vede cele prezentate propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local TĂTĂRANI şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa și aprobarea  

cotizației/contribuției în sumă de 1.500 lei/ anual. 

  

 

 

 

 

 

      P R I M A R 

                                                  PĂTRU CONSTANTIN 



      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M Ă R I A 

Nr.2316/18.03.2022 
 

 

 

 

 

           R E F E R T   DE  S P E C I A L I T A T E 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Convenției de colaborare  între   Consiliul local  

Tătărani, județul Dâmbovița  și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala 

Județului Dâmbovița 

 

 

 

            Subsemnatul Baicu Ștefan, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialiate al 

Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de: 

-  Solicitarea din data de 10.01.2022  a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala 

Județului Dâmbovița, înregistrată la primăria Tătărani cu  nr.217/11.01.2022  ; 

         Având în vedere   : 

      - Prevederile art.8 și art.11 lit.i) din  Legea nr.139/1995(*actualizată*) Societății Naționale de 

Cruce Roșie din România, filiala Județului Dâmbovița; 

       - Proiectul de hotărâre Nr.14/18.03.2022 inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița , 

       - Prevederile art.129 alin.2) lit.”e”, alin.9) lit.”a”, art.139  alin.1), alin.3) lit.f), art.196 alin.1) 

lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

        Constat că proiectul de hotărâre respectă legislația în vigoare și poate fi supus spre aprobare 

Consiliului local Tătărani. 

       
 

 

                          

Inspector de specialitate 

Baicu Ștefan 


