
               ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 PRIMĂRIA COMUNEI  PETREŞTI  

Nr. 12/07.01.2022 

 

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

 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Petresti şi Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- solicitarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa; 

-  Referatul de aprobare al primarului comunei Petreşti; 

-raportul de specialitate al secretarului general privind necesitatea aprobării Convenţiei de colaborare 

între Consiliul Local Petresti şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa; 

- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti; 

- prevederile art. 8 şi art. 11 lit. i din Legea nr. 139/ 1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, modificată şi completată 

- prevederile art. 129, alin. (1), lit. (e)  si art. 139, alin. (3), lit a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul art. 196 alin.(1), lit a)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

Art. 1. Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Local Petresti şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aproba cotizatia/contributia in suma de 1500  lei/anual pentru Crucea Rosie 

Dambovita. 

            Art. 3. Se împuterniceşte dl Andrei Lucian Daniel - primarul Comunei Petresti pentru 

semnarea convenţiei de colaborare. 

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul localitatii si biroul 

contabilitate  din cadrul primariei comunei Petresti.  

            Art.5  Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita pentru 

exercitarea controlului de legalitate revine secretarului general al comunei Petresti 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 
                                                                                CONTRASEMNEAZA DE  LEGALITATE,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                  Ing. Zamfirescu Mihaela 

                                                                                                            
 

 

 

http://art.11/


 

  SOCIETATEA NAŢIONALĂ                                                      JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CRUCEA ROŞIE DIN ROMÂNIA                                                  CONSILIUL LOCAL 

     FILIALA DÂMBOVIŢA                                                             __________________ 

       Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1                                                                       

       Târgovişte                                                                                                        Telefon:0245 

_____________ 

       Telefon/fax:004-0245-211294,                                                                 Fax:0245___________ 

       e-mail:crrdb@yahoo.com                                                                       e-mail:                                                                              

       Nr....................................                                                                                  Nr.............................. 

 

 

 

CONVENŢIE  DE COLABORARE 

ÎNTRE 

CONSILIUL LOCAL ______________________________ 

ŞI 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA 

FILIALA DÂMBOVIŢA 

 

 CAPITOLUL  I. - Se încheie Convenţia de Colaborare între: 

1.    Societatea Naţională de Crucea Roşie din România-Filiala Dâmboviţa, reprezentată 

prin Director-Pavelescu Raul  si Economist -Stanescu Mihaela, cu sediul în Târgovişte, strada Al.I. 

Cuza, nr. 1, telefon/fax 0245211294,email:crrdb@yahoo.com şi  

2.  Consiliul  Local  ____________________  reprezentata prin _________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

CAPITOLUL II-Principii generale 

 

2.1. Prezenta Convenţie de colaborare are la bază prevederile OUG 57/2019, Cod Administrativ, 

art.129,al 1,2 ,lit e,al.9,lit a, a Legii nr. 139/1995 modificată prin Legea nr. 524/2004-art.8 si art.11-i, şi 

are ca obiect colaborarea între CONSILIUL LOCAL PETRESTI şi  Societatea Naţională de Crucea 

Roşie din România-Filiala Dâmboviţa pentru intervenţia în susţinerea persoanelor vulnerabile din punct 

de vedere social şi în caz de calamităţi/dezastre, pentru punerea în practică a politicilor de siguranţă şi 

suport social, aplicarea programului de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate şi acordare de 

prim ajutor în procesul instructiv-educativ. 

2.2.Orice instituţie guvernamentală, neguvernamentală, donatori internaţionali, companii private, pot fi 

implicate ca partener în programe de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate-prim ajutor, 

dotari, procurarea si distribuirea de calendare si alte materiale c/cost, siguranţă, in sustinerea activitatilor 

proprii ale Crucii Rosii, ale activitatilor administrativ-salariale, în limitele programului respectiv şi a 

prezentului protocol. 

2.3.Convenţia va facilita acces la fonduri bugetare, sub forma cotizaţiei-contributiei anuale. 

2.4. Prezenta Conveţie de colaborare are drept rezultat: 

2.4.1.Asigurarea educaţiei pentru păstrarea condiţiilor de siguranţă, acordarea de prim ajutor, susţinerea 

persoanelor vulnerabile în situaţii de urgenţă. 

2.4.2. Introducerea în fiecare obiectiv de lucru al Consiliului Local Petresti, a punctului de prim ajutor 

(trusă sanitară) pentru cazurile de accident, prin încurajarea personalului angajat de a urma cursurile de 

pregătire continuă în domeniul promovării sănătăţii, a educaţiei pentru sănătate şi acordare de prim ajutor 

în caz de accidente, cât şi realizarea unor cursuri de formare de formatori. 

2.4.3. Derularea de activităţi publice în parteneriat cu instituţii naţionale şi international recunosute în 

domeniu. 

2.4.4. Participarea la competiţii interne, europene şi internationale, shimburi de experienţe, 

Încheierea de parteneriete cu societăţi nationale sau cu alţi parteneri tradiţionali. 



2.4.5.Intervenţia comună în situaţii de calamităţi –dezastre. 

2.4.6.Susţinerea persoanelor vulnerabile, bolnave din judeţul Dâmboviţa. 

 

CAPITOLUL III-Principalele responsabilităţi ale Crucii Roşii Dâmboviţa 

3.1. Participă/ colaborează la derularea de activităţi educative care promovează sănătatea şi valorile 

umanitare, conf. Cap II-Principii generale. 

3.2. Furnizează personal instruit în domeniul acordării primului ajutor atât pentru angajaţi cât şi pentru 

locuitorii localităţii. 

3.3. Intervine, alături de Consiliul Local Petresti, în situaţii de calamităţi –dezastre pe raza localităţii. 

     

CAPITOLUL IV- Principalele responsabilităţi ale Consiliului Local Petresti 

4.1.Vireză în contul Crucii Roşii Dâmboviţa nr. RO97RNCB012804543420001, deschis la B.C.R. 

Târgovişte, cotizaţia-contributia anuală, ca „membru sustinator” în sumă de __________  lei, pentru 

realizarea prev. Cap.II. 

4.2.Consiliul Local Petresti, îşi rezervă dreptul de a gestiona activităţile desfăşurate împreună cu 

S.N.C.R.R. Dâmboviţa pe perioada valabilităţii Convenţiei  încheiate între părţi, pe problematica 

cuprinsă şi în vederea colaborării/necolaborării ulterioare. 

 

CAPITOLUL V-Prevederi generale 

5.1. Prezenta Convenţie de Colaborare, încheiată în 2 exemplare între Consiliul Local Petresti şi 

Societatea Naţională de Crucea Roşie din România-Filiala Dâmboviţa, constituie bază de colaborare şi 

punere în practică a atribuţiilor asumate, începând cu data semnării ei. 

5.2. Pentru derularea în bune condiţii a prezentei Convenţii, părţile se vor întâlni ori de câte ori este 

necesar. 

5.3. Nici una din părţi nu va întreprinde activităţi sau acţiuni care implică responsabilităţi şi pentru 

cealaltă parte fără acordul acesteia. 

5.4. Prezenta convenţie încetează în orice moment, cu acordul în scris al părţilor, prin motivare temeinică. 

Cererea de desfăşurare a prezentei Convenţii se va face prin avizare, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi încetează la 5 zile după primirea recomandatei. 

5.5. Prezenta Convenţie de colaborare a fost aprobată în şedinţa C.L. în data de………….. 

5.6. Valabilitatea convenţiei este 5 (cinci) ani, colaborarea putând fi extinsă pe baza unui act aditional. 

 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 

CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA                                                  CONSILIUL LOCAL 

-FILIALA DÂMBOVIŢA                                                              ________________________ 

                                                                                                            PRIMAR, 

DIRECTOR EXECUTIV                                                              ________________________ 

Jr.Pavelescu Raul 

  

ECONOMIST, 

Ec. Mihaela Stanescu                                                           

 


