
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

~ A 

HOTARARE 

privind: aprobarea aderării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman, ca membru susţinător la Societatea Naţională de Cruc 
Roşie - Filiala Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederil, 
art.178 alin.(I) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Cod 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr.7397 din 30 martie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul comun de specialitate nr.7401/30 martie 2022 al Direcţiei Juridice, Direcţi 

management şi administraţie publică şi Direcţiei economice privind aprobarea aderă 
Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, ca membru susţinător 
Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Teleorman ; 

- avizul de legalitate nr.7399NI1A din 30.03.2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr.05 din 07 ianuarie 2022, a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie d 

România, Filiala Teleonnan ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul 

Judeţean; 

- prevederile art.26 alin.(3) şi ale art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privi 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.l, art.IO, art.11 şi art.15 lit.c), coroborate cu cele ale art.8 din Leg 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art.10, art.12 alin.(I) lit.b) şi art.13 alin.(2) lit.b) din Statutul Cru 
Roşii, Publicat în Monitorul Oficial al României - Partea 1, nr.1 069/20 18, cu modificările 
completări le ulterioare, coroborate cu prevederile art.3 alin.(4) şi art.16 alin.{l) ( 
Regulamentul de aplicare a statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, ( 
23.06.2018 ; 

- prevederile art.10 alin.(I) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.22 alin.(I) lit.b) 
O şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţe 
Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.89 alin.(7), art.l73 alin.(I) lit.e) şi O, alin.(3) lit.a), alin.(7) lit. 
art.191 alin.(I) lit.c), alin.(4), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/20 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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