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H O T Ă R Â R E A  Nr.  36 
Din 19.05.2021 

 
Privind: aprobarea plății din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  a cotizației de 
membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Galați 
 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3142 din  11.05.2021. 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.05.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.3142 din 11.05.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 
3146 din  11.05.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 
şi de disciplină ; 

Având în vedere Hotărârea nr.50/27.11.2020, privind aderarea comunei Ivești, județul 
Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Galați; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit. „b”, alin.(4) lit.„a” și alin.(7) lit.„i” și „n” 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile  art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.„a” și art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă plata din bugetul local al comunei Ivesti a cotizației aferentă anului 

2021, in valoare 3.000 lei, pentru U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați, către Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Galați, în calitate de membru al acesteia.  



 
 Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Mihalache Tanța    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 3142 din 11.05.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea plății din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați  
a cotizației de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Galați 

 
 Prin Hotărârea nr.50/27.11.2020, Consiliul local al comunei Ivești a aprobat aderarea 
Comunei Ivești, județul Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala 
Galați. 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați este persoană juridică 
de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență 
nelimitată. Este organizată și funcționează conform Legii nr.139/1995, a Societății Naționale de 
Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, a Statutului propriu precum și 
în conformitate cu convențiile de la Geneva din anul 1949, și cu protocoalele lor adiționale din 
anul 1977, la care România a aderat. SNCRR acționează în conformitate cu Principiile 
fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 

Principalele activități desfășurate de Filiala de Cruce Roșie Galați sunt:  
- pregătirea populației județului Galați în prevenirea dezastrelor și intervenția la 

dezastre;  
- educația pentru sănătate a populației pentru păstrarea și îmbunătățirea sănătății fizice 

și instruirea acesteia în domeniul acordării primului ajutor;  
- ajutorarea persoanelor, familiilor vulnerabile prin proiecte sociale naționale și locale; 

recrutarea și instruirea tineretului,  
- dezvoltarea sentimentului solidarității umane a acestuia față de cei aflați în suferință,  
- promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 
Crucea Roșie 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.  

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea plății cotizației pentru anul 2021, în 
sumă de 3.000 lei din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați în vederea susținerii financiare 
a activităților desfășurate de către Filiala de Cruce Roșie Galați, pe perioada derulării 
parteneriatului aprobat, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea nr.50/27.11.2020. 

 Având în vedere cele menționate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre, în forma 
prezentată. 
                                                                  P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul ADMINISTRATOR PUBLIC 
Nr. 3146 din  11.05.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației aferentă anului 2021, pentru U.A.T. 
Comuna Ivesti, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Galați  

Proiectul de hotărâre prezentat de initiator este intocmit in baza prevederilor art.136 alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2021, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin proiectul prezentat se propune aprobarea cuantumului cotizației aferenta anului 2021, pentru 
U.A.T. Comuna Ivesti, catre Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Galați.  

Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați a aprobat participarea comunei Ivesti, ca membru in 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Galați. 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt - Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Galați este persoană 

juridică de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență 
nelimitată. Este organizată și funcționează conform Legii nr.139/1995, a Societății Naționale de Cruce Roșie 
din România, cu modificările și completările ulterioare, a Statutului propriu precum și în conformitate cu 
convențiile de la Geneva din anul 1949, și cu protocoalele lor adiționale din anul 1977, la care România a 
aderat. SNCRR acționează în conformitate cu Principiile fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie. 

Principalele activități desfășurate de Filiala de Cruce Roșie Galați sunt: pregătirea populației 
județului Galați în prevenirea dezastrelor și intervenția la dezastre; educația pentru sănătate a populației 
pentru păstrarea și îmbunătățirea sănătății fizice și instruirea acesteia în domeniul acordării primului ajutor; 
ajutorarea persoanelor, familiilor vulnerabile prin proiecte sociale naționale și locale; recrutarea și instruirea 
tineretului, dezvoltarea sentimentului solidarității umane a acestuia față de cei aflați în suferință, promovarea 
ocrotirii mediului înconjurător. 

Crucea Roșie 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.  

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de HCL nr.50/27.11.2020, 
privind aderarea comunei Ivești, județul Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala 
Galați, și de dispoziţiile art. 129 alin.(2), lit. “b”, alin.(4) lit.”a” și alin.(7) lit.„i” și „n” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2021, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale  art.35 alin.(3), alin.(4) 
şi alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

Plata cotizației se va face din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Ivești, județul Galați, 
pentru anul 2021. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al comunei Ivești, a 
cotizaţiei de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Galați, îndeplineşte condiţiile 
de legalitate și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați  în forma 
prezentată de inițiator.  

 
  ȘEF SERVICIU,    ADMINISTRATOR PUBLIC, 
  Caraiman Tincuța    Bararu Oana Giorgiana 


