
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

    H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru                
               Societatea Națională de Cruce Roșie  - filiala Bacău 
 
   

Consiliul Local al Comunei Brusturoasa întrunit în ședință ordinară din data de  25.03.2020 
Luând act de: 

 Adresa nr. 5381/06.03.2020 Instituției Prerfectului – Județul Bacău, cu privire la  solicitarea Societatii 
Nationale de Cruce Rosie - fiiiala Bacau, exprimata in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de 
Urgenta Bacau, participant la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciaie de Urgenta din 
05,03.2020, in regim videoconferinta, privind sprijinul financiar pentru desfasurarea activitatilor 
specifice   

Ținând seama de: 
referatul de aprobare, înregistrat sub nr.1813 din 19.03.2020 
-  Referatul nr  .1811 din 19.03.2020 al  biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Brusturoasa 
- HCL nr.  37/2019  privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local Brusturoasa,     

înregistrate sub nr. 1965, 1966 și 1967  din  25.03.2020  
- Având în vedere prevederile:  
- prevederile art. 8 din Legea nr. 524/7004 - „Societatea Națională de Cruce Rosie din  

Romania se bucura de protectia si de sprijinul statului si are,în calitate de organizatie de utilitate 

publica, dreptul de a cere sprijinul tuturor autoritaților publice, iar acestea au obligatia de a-l acorda”,   
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.”d”şi alin.(9) lit.”a”  și ale art. 139 alin. (3) și ale art. 

140 alin. (1) din   OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;,  
     

                                             H O T A R Ă Ș T E 
 

Art.1.  -  Se aprobă acordarea  unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Societatea 
Națională de Cruce Roșie  - filiala Bacău în sumă de 2.000 lei 
 

Art.  2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei 
comunei wwwprimariabrusturoasa.ro .   
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

             Constantin CIOCAN                                           Contrasemnează,  

              SECRETAR GENERAL AL UAT     
         Mariana-Simona  OPREA 
 

 

 
 
 
Nr. 28 din 25.03.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 


