ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aderarea oraşului Huedin la Societatea Naţionala de Cruce Roşie din Romania – Filiala Cluj
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2011.
Având în vedere Invitaţia de aderare ca membru activ a oraşului Huedin la Societatea
Natională de Cruce Rosie din Romania , Filiala Cluj, înregistrată sub nr. 5422/2011, respectiv
referatul nr. 3250/2011 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care
solicită susţinerea activităţii şi acordarea sumei de 3.500 lei / an, începând uc anul 2012.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 5492/2011, înaintat de Primar şi avizat de Comisia
de sănătate, cultură, la şedinţa din data de 20.06.2011.
Luând în considerare prevederile art 8, 11, lit.i , din Legea nr. 139/1995 modificata prin Legea
nr. 524/2004 , art. 12 din Statutul Crucii Rosii Romane, respectiv 36, alin.1,2, lit. c,, , alin 5 lit.a, alin.6
lit.a, pct.7 şi şi art. 45, alin. 3, 115, lit.b, 124 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. 1 Se aprobă aderarea oraşului Huedin la Societatea Naţionala de Cruce Roşie din
Romania Filiala Cluj.
2. Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din Romania filiala Cluj,
va fi prevăzută în Statutul oraşului Huedin.
Art.2. Reprezentarea oraşului Huedin în cadrul Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din
Romania filiala Cluj, se asigură de către Primarul oraşului sau de către împuternicitul acestuia,
desemnat prin dispoziţie.
Art.3. Obligaţiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se suportă din bugetul
local al oraşului Huedin , începând cu anul 2012, şi va fi de 3.500 lei pe an.
Art.4. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi aduse la cunoştinţa publică de
secretarul oraşului Huedin.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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