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PRIMAR

AVIZAT,
SECRETAR CEi

:ral

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de C/uce Roşie din
România - Filiala Sălaj a imobilului P.T. nr. 13, situat în Municipiul Zalău, str.
9 Mai, nr. 14A, în suprafaţă de 423 mp, proprietate publică a Municipiului Zalău
Consiliul Local al Municipiului Zalău
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 100263 din 19.12.2022;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Administraţie Publică nr. 100264
din 19.12.2022;
-Adresa Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România — Filiala Sălaj, înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău sub nr. 96827 din 07.12.2022;
-Contractul de comodat nr. 36499/11.06.2018, încheiat între Municipiul Zalău şi Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 143, din 26 aprilie 2018, privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj a imobilului P.T. nr. 6, situat în Municipiul Zalău,
str. Tipografilor nr. IA;
- Extrasul C.F. nr. 68456 Zalău;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
în baza prevederilor art. 866 şi art. 874 din Codul civil, republicat, precum şi a dispoziţiilor art. 1
şi art. 8, din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările şi
completările ulterioare;
în conformitate cu art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin. 2, art. 196, alin. 1, lit a), art. 349 şi urm.,
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România - Filiala Sălaj a imobilului - construcţie P.T. nr. 13, situat administrativ în
Municipiul Zalău, str. 9 Mai, nr. 14A, jud. Sălaj, în suprafaţă de 423,00 mp, identificat în C.F. nr.
68456 Zalău, cu nr. cadastral 68456-Cl, având nr. de inventar 222013 şi o valoare de inventar de
69.884,57 lei şi a terenului aferent în suprafaţă de 463 mp, identificat în C.F. nr. 68456 Zalău cu
nr. cadastral 68456, având nr. de inventar 40015 şi o valoare de inventar de 79.639,73 lei, cu
destinaţia de depozit pentru materiale, pe o perioadă determinată de 30 de ani, cu posibilitate de
^ prelungire, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.
Art. 2. Predarea imobilului P.T. nr. 13 şi a terenului aferent acestuia se va face pe baza unui
proces-verbal de predare-primire, datat şi semnat de ambele părţi, în termen de maxim 30 de/ile

nou

de la data semnării contractului de comodat, dată la care încetează contractul de comodat nr. 36499
din 11.06.2018, privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului P.T. nr. 6, în suprafaţă de
223 mp, situat în Municipiul Zalău, str. Tipografilor, nr. IA, judeţul Sălaj, cu destinaţia de depozit
pentru materiale.
Art. 3. Comodatarul are obligaţia să suporte toate cheltuielile referitoare la utilităţile
aferente bunului dat în folosinţă gratuită şi va efectua, pe cheltuiala sa, lucrările de deratizare,
dezinsecţie şi dezinfecţie. în acest sens, comodatarul va încheia direct cu furnizorii contracte de
furnizare a utilităţilor pentru imobilul dat în folosinţă gratuită.
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modalităţile de angajare a răspunderii,
respectiv sancţiunile, se stabilesc prin contractul de comodat, care constituie Anexa nr. 1 şi face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică;
- Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj.
Voturi;

„pentru”
„împotrivă”
„abţineri”

PRIMAR,
Ionel Ciunt
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Nr. 100263 din 19.12.2022
Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj imobilul
PT13, situat în Municipiul Zalău, str 9 Mai, nr. 14A, în suprafaţă de 423 mp,
proprietate publică a Municipiului Zalău
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 96827 din
07.12.2022, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Sălaj solicită
atribuirea în administrare sau în folosinţă gratuită un spaţiu situat în vecinătatea
sediului (str. 9 Mai, nr. 10, bl. R, ap. 1), pentru depozitarea materialelor necesare
desfăşurării activităţilor umanitare.
î

»

A

In baza Art. 1 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
nr. 39/1995 ”Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este persoana
juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop
patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de
ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice.'"
Comform Art 8 din Legea nr. 524/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.
139/1995 prevede "Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de
protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică,
dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au oblisatia de
a-l acorda."
Prevederile Art. 108 din Codul Administrativ, privind ,,Administrarea
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale: Consiliile locale
şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului
cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după
caz, să fie: a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b)
concesionate; c) închiriate; d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate
publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
Categoriile de atribuţii exercitate de Consiliul Local reglementate conform
art. 129 alin (2) lit. c) din Codul Administrativ; "atribuţii privind administrarea
domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; ” şi conform alin
(6) lit. a) "hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în
folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii".

3

Faptul că imobilul ”Punct Termic nr. 13” situat în municipiul Zalău, str; 9
Mai, m*. 14A, în suprafaţă de 423 mp, este disponibil, este amplasat în vecinătatea
sediului social al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Sălaj şi
poate fi utilizat pentru depozitarea materialelor necesare desfăşurării activităţilor
umanitare.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr.
57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a
proiectului de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj, imobilul PT13, în
suprafaţă de 423, situat în Municipiul Zalău, str 9 Mai, nr. 14A, proprietate
publică a Municipiului Zalău, pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitate de prelungire
cu adordulpărţilor, prin încheierea unui act adiţional şi solicit Consiliului Local al
Municipiului Zalău să. analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău
Ionel Ciunt
^
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DIRECŢIA PATRIMONIU
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 100264 din 19.12.2022
Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre privind transmiterea
în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala
Sălaj imobilul PT13, situat în Municipiul Zalău, str 9 Mai, nr. 14A, proprietate
publică a Municipiului Zalău, în suprafaţă de 423 mp
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 100263 din 19.12.2022 a Proiectului de hotărâre
privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România — Filiala Sălaj imobilul PT13, situat în Municipiul Zalău, str 9 Mai, nr.
14A, în suprafaţă de 423 mp, proprietate publică a Municipiului Zalău, promovat
de dl. Ionel Ciunt, Primar al Municipiului Zalău, în calitate de iniţiator;
- Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj imobilul PT13, situat în
Municipiul Zalău, str 9 Mai, nr. 14A, în suprafaţă de 423 mp, proprietate publică a
Municipiului Zalăw,
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare
al iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj face obiectul
contractului de comodat nr. 36499 din 11.06.2018, privind transmiterea în folosinţă
gratuită imobilul PT6, în suprafaţă de 223 mp, situat pe str. Tipografilor, nr.lA , cu
destinaţia de depozit pentru materiale.
Prin adresa îm-egistrată la Primăria Municipiului Zalău sub m-. 96827 din
07.12.2022, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Sălaj solicită
atribuirea în administrare sau în folosinţă gratuită un spaţiu situat în vecinătatea
sediului (str. 9 Mai, nr. 10, bl. R, ap. 1), pentru depozitarea materialelor necesare
desfăşurării activităţilor umanitare, cu menţiunea ca la data transmiterii în folosinţă
gratuită a altui spaţiu, imobilul Punct Termic, nr. 6, situat pe str. Tipografilor, va fi
eliberat.
In baza Art. 1 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
nr. 139/1995 ''Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este persoana
juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop
patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de
ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice."
A

Comform Art. 8 din Legea nr. 524/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.
139/1995 prevede “Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de
protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică,
dreptul de a cere syriimul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au oblisatia de
a-l acorda.''
Prevederile Art. 108 din Codul Administrativ, privind „Administrarea
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale: Consiliile locale
şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului
cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după
caz, să fie: a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b)
concesionate; c) închiriate; d) date în folosinţă şratuită instituţiilor de utilitate
publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
Categoriile de atribuţii exercitate de Consiliul Local reglementate conform
art. 129 alin (2) lit. c) din Codul Administrativ: "atribuţii privind administrarea
domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; ’’ şi conform alin
(6) lit. a) "hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în
folosinţă sratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii".
Imobilul “Punct Tennic nr. 13, este situat pe str. 9 Mai, nr. 14A, identificat în
CF 68456 Zalău cu nr. Cadastral 68456 având categoria de folosinţă curţi construcţii
în suprafaţă de 463 mp (înregistrat cu nr. de inventar 40015 şi o valoare de 79639,73
lei) şi construcţia identificată cu nr. Cadastral 68456-Cl având suprafaţa construită
la sol de 423 mp (înregistrată cu nr. de inventar 222013 şi o valoare de 69884,57
lei), proprietate publică a municipiului Zalău este disponibil şi este amplasat în
vecinătatea sediului social al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România Filiala Sălaj. .
Totodată imobilul PT13 este poziţionat într-o zonă uşor accesibilă tuturor
persoanelor vulnerabile. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala
Sălaj prin personalul angajat poate ajuta în timp util la prevenirea şi alinarea
suferinţei sub toate formele.
Societatea Naţională de Cruce Roşie din Română prin programele şi
activităţile sale, contribuie la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele,
protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără
nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă
socială sau politică.
Art. 349 din Codul Administrativ privind "Conţinutul actului prin care se
realizează darea în folosinţă gratuită: Hotărârea Guvernului sau a consiliului
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se aprobă
darea în folosinţă gratuită va cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia;
b) în cazul bunurilor cu regim, special, indicarea reglementărilor legale specifice
privind paza şi protecţia;

f

c) destinaţia bunului;
d) durata pentru care se acordă folosinţa gratuită;
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului;
f) obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară;
g) entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei
sale;
h) modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni. ”
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre analiză şi aprobarea
Consiliului Local al Municipiului Zalău:
1. Transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România-Filiala Sălaj, a imobilului P.T. nr. 13 situat în municipiul Zalău, str. 9Mai,
nr. 14A, în suprafaţă de 423,00 mp, identificat în CF nr. 68456 Zalău cu nr. cadastral
68456-Cl, având nr. de inventar 222013 şi o valoare de inventar de 69884,57 lei, şi
teren aferent în suprafaţă de 463 mp, identificat în CF nr. 68456 Zalău cu nr cadastral
68456, având nr. de inventar 40015 şi o valoare de inventar de 79639,73 lei, cu
destinaţia de depozit pentru materiale, pe o perioadă determinată de 30 ani, cu
posibilitate de prelungire cu adordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.
2. Predarea imobilului PT13 şi toate accesoriile acestuia se vor face pe baza
unui proces verbal de predare primire, în maxim 30 de zile de la data semnării
contractului, datat şi semnat de ambele părţi, dată la care încetează contractul de
comodat nr. 36499 din 11.06.2018, privind transmiterea în folosinţă gratuită
imobilul PT6, în suprafaţă de 223 mp, situat pe str. Tipografilor, nr. 1A , cu destinaţia
de depozit pentru materiale.
3. Comodatarul are obligaţia să suporte toate cheltuielile referitoare la
utilităţile aferente bunului dat în folosinţă gratuită şi va efectua pe cheltuiala sa
lucrările de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. In acest sens comodatarul va
încheia direct cu furnizorii contracte de furnizare a utilităţilor pentru imobilul dat în
folosinţă gratuită.
4. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea de angajare a
răspunderii, respectiv sancţiunile, se stabilesc prin contractul de comodat, conform
Anexei nr. 1.

DIRECŢIA PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV
Alexandru Pura

DIRECŢIA A.P.L
DIRECTOR EXECUTIV
Claudia Ardelean

f

întocmit
Ghimbufhtţ Carmen
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Anexa 1
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mail: prlmaria@zalausj.ro
http://www.zalausj.ro

CONTRACT DE COMODAT
Nr.

din

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Municipiul Zalău, cu sediul în Piaţa luliu Maniu nr. 3, Cod Fiscal 4291786,
telefon: 610550, fax. 661869 reprezentat prin Nicolae Fazakaş - yicepnmar, ec.
Mariana Cuibuş - director executiv Direcţia Economică şi Alexandru Pura - director
executiv Direcţia Patrimoniu, în calitate de, în calitate de comodant
şi

Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Sălaj, CUI 11345919, cu
sediul în Municipiul Zalău, Str. 9 Mai, nr. 10, bl. R, ap. 1, rezentată prin Filip
Alexandra Maria Lorena - director, în calitate de comodatar.
A

In baza Hotărârii Consiliului Local nr.
, am convenit la
încheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Comodantul transmite în folosinţă gratuită comodatarului, imobilul P.T. 13,
situat în municipiul Zalău, str. 9 Mai, nr. 14A, în suprafaţă de 423,00 mp, identificat
în CF nr..68456 Zalău cu nr. cadastral 68456-Cl, având nr. de inventar 222013 şi o
valoare de inventar, de 69884,57 lei, şi teren aferent în suprafaţă de 463 mp,
identificat în CF m'. 68456 Zalău cu nr cadastral 68456, având nr. de inventar 40015
şi o valoare de inventar de 79639,73 lei, cu destinaţia de depozit materiale.
Art. 2. Comodantul este titular al dreptului de proprietate asupra imobilului.
Art. 3. Imobilul dat în folosinţă nu este grevat de sarcini.
Art 4. Comodantul va preda comodatarului imobilul, spre folosinţă gratuită, pe baza
unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi, în maxim 30 de
zile de la semnarea contractului.
Art 5. Bunul este dat în folosinţă gratuită pentru utilizare, cu obligativitatea
comodatarului de a-1 menţine în stare bună de funcţionare pe costurile sale.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art 6. Prezentul contract de comodat se încheie pe o perioadă determinată, de 30
ani, cu începere de la data încheierii procesului verbal de predare - primire a
imobilului, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, prin încheierea unui act
adiţional, cu obţinerea în prealabil a acordului Consiliului Local al Municipiului
Zalău.

IV. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI
Art. 7. Comodantul se obligă să procedeze la predarea imobilului identificat la art.
1, în folosinţa comodatarului, pe baza de proces verbal de predare primire.
Art. 8. Comodantul se obligă să asigure comodatarului netulburata folosinţă a
bunului pe toată durata contractului.
Art. 9. Comodantul se obligă să efectueze toate reparaţiile majore care sunt necesare
pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata
contractului.
Art. 10. Comodantul nu va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de
folosinţă asupra imobilului şi nu va face acte prin care ar putea micşora folosinţa
acestora.
Art. 11. Comodantul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificări,
schimbări ale structurii imobilului dat în folosinţă, de natură să tulbure folosinţa
acestuia de către comodatar sau care ar detennina o schimbare a destinaţiei
imobilului.
Art. 12. Comodantul îşi asumă, pe toată durata contractului, riscul pieirii fortuite în
tot sau în parte a imobilului.
Art. 13. Comodantul va putea să verifice periodic, imobilul şi dacă acesta este folosit
confonn scopului pentru care a fost încheiat contractul de comodat. Această
verificare se va exercita fără a stânjeni folosinţa imobilului de către comodatar.
V. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI
Art. 14. Comodatarul se obligă, ca pe toată durata folosirii, să păstreze în bune
condiţii bunul dat în folosinţă gratuită.
Art. 15. Comodatarul va folosi imobilul numai potrivit destinaţiei prevăzute la art.
1 din contract.
Art. 16. Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru folosirea
bunului conform destinaţiei stabilite precum şi lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente ale bunului dat folosinţă pentru a-1 menţine în starea de folosinţă.
Art. 17. Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparaţii capitale al
bunului dat în folosinţă gratuită numai dacă sunt determinate de culpa sa.
Art. 18. Comodatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a spaţiilor care
s-ar datora culpei sale.
Art. 19. Comodatarul îi va permite comodantului să controleze modul cum este
folosit imobilul şi starea acestuia.
Art. 20. Comodatarul îl va înştiinţa imediat pe comodant despre orice tulburare
adusă dreptului de proprietate publică, precum şi de existenţa unor cauze sau
iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării bunului dat în folosinţă gratuită.
Art. 21. Comodatarul nu va face modificări imobilului dat în folosinţă decât cu
acordul scris al comodantului şi pe cheltuiala sa exclusivă, fără a pretinde dezdăunari
de la comodant în cazul încetării contractului.
Art. 22. Comodatarul va efectua asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea
bunurilor, ca un bun proprietar, şi va suporta toate cheltuielile necesare unei bune
funcţionări.
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Art. 23. Comodatarul va suporta toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului
la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a
utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei.
Art. 24. în cazul încetării contractului, comodatarul va restitui comodantului bunul
dat în folosinţă gratuită cel puţin în aceeaşi stare în care l-a primit, în afară de ceea
ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. In caz contrar
comodatarul va datora despăgubiri proprietarului, reprezentând prejudiciu constând
în valoarea lucrărilor de reparaţii a imobilului.
Art. 25. Comodatarul nu va putea să închirieze, să cesioneze, ori să cedeze sub orice
formă bunul care face obiectul prezentului contract de comodat vreunui terţ, altfel
cad sub sancţiunea rezilierii contractului de plin drept fără somaţie, fără punere în
întârziere şi fără intervenţia instanţei.
Art. 26. Comodatarul se obligă să achite toate obligaţiile fiscale ce-i cad în sarcină
în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.
Art. 27. Pe toată durata contractului, comodatarul va suporta toate cheltuielile
referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului, sens în care comodatarul'
se obligă să încheie direct cu furnizorii de utilităţi contracte şi va efectua pe
cheltuiala sa lucrările de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, pentru spaţiul dat în
folosinţă gratuită.
Art. 28. Utilizatorul spaţiului se obligă să respecte întocmai toate prevederile legale
şi dispoziţiile privind apărarea împotriva incendiilor, sens în care va obţine, după
caz, toate avizele/autorizaţiile necesare funcţionării.
Art. 29. Pentru nepredarea imobilului ce face obiectul prezentului contract la
termenele convenite, în caz de încetare sau reziliere, utilizatorul datorează daune
interese în cuantum de 10 lei/zi de întârziere care se vor datora până la predarea
efectivă a imobilului.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 30. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract partea în culpă
datorează celeilalte păi*ţi daune, în măsura în care s-a produs un prejudiciu.
Art. 31. Contractul încetează şi comodatarul va plăti daunele corespunzătoare dacă
prejudiciul pe care l-a produs comodantului este atât de grav încât continuarea
contractului nu se mai justifică.
Art. 32. Comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului în cazul în care
bunul este folosit cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau
dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, chiar dacă aceasta se datorează
unei forţe majore, afai*ă de cazul când dovedeşte că bunul ar fi pierit ori deteriorat
oricum din cauza acelei forţe majore.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.33. Contractul încetează de plin drept la împlinirea duratei de folosinţă stipulate
în contract, fără să fie nevoie de o prealabilă înştiinţare, dacă păi'ţile, nu procedează
la prelungirea lui, prin încheierea unui act adiţional.
Art.34. Contractul de comodat încetează înainte de termen, la iniţiativa orcărei părţi,
cu o notificare prealabilă a celeilalte păifi cu cel puţin 15 zile înainte.
Art.35. Contractul de comodat încetează înainte de termen la înstrăinarea bunului
dat în folosinţă gratuită, de către proprietar fără drept la dezdăunări pentru pierderea
folosinţei din acest motiv, cu notificarea chiriaşului cu cel puţin 15 zile înainte;

Art.36. Contractul de comodat încetează înainte de termen prin denunţare unilaterală
de către comodant dacă, din motive de oportunitate, de interes public sau în cazul
lucrărilor de sistematizare/modernizare. Consiliul Local al Municipiului Zalău
hotărăşte utilizarea spaţiului în alt scop decât cel din prezentul contract, cu o
prealabilă notificare cu 15 zile înainte de încetarea contractului.
Art.37. Contractul de comodat se reziliază de plin drept, fără somaţie, fără punere
în întârziere şi fără intervenţia instanţei în următoarele cazuri:
a) în cazul în care comodatarul desfăşoară alte activităţi în spaţiul ce face obiectul
contractului, decât cele prevăzute la art. 1;
b) în caz de neexecutare, fără justificare, de către părţi a obligaţiilor contractuale
prevăzute la capitolul V.
Art. 38. Comodatarul este obligat ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data
încetării contractului să elibereze spaţiul dat în folosinţă gratuită, în caz contrar
proprietarul va putea evacua comodatarul într-un termen notificat de proprietar cu
plata de daune interese.
VIII. LITIGII
Art. 38. Eventualele divergenţe care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor
fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de
instanţele de judecată competente.
IX. ALTE CLAUZE
Art. 40. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Executarea contractului de comodat presupune prelucrarea datelor cu caracter
personal fapt pentru care părtile se obligă;
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr.
679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelorRGDP), aplicabil oricărui, operator de date sau împuternicit situat în Uniunea
Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă
de persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal
care se vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016,
precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării
contractului de închiriere având ca ohiect darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii
scopului pentru care au fost prelucrate, şi anume durata necesară executării
contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această perioadă să fie şterse;

e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice
si organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea
sau distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
1) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
Art.41. Persoana desemnată de proprietar, responsabilă cu urmărirea derulării
“ consilier în cadrul Serviciului Patrimoniu, din
contractului, este
cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Zalău.
Prezentul contract s-a încheiat în trei, exemplare originale, două pentru
comodant şi un exemplar pentru comodatar.

COMODATAR

COMODANT

Direcţia Patrimoniu
Director Executiv
Alexandru Pura
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Solicit comunicarea răspunsului pe adresa de mail indicată mai sus.
Data

(atV),

Semnătură
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“ Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Municipiului Zalău se face
în conformitate cu Regulamentul nr. 619/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce revin
operatorului. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Dreptul de acces
şi informare la datele cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul la rectificarea şi şterge/•ea
dajelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, pot fii exercitate de
către persoana vizată de prelucrare, prin formularea unei cereri .scrise şi înregistrate la nivelul
instituţiei”
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

•ssass

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

“56254
06
12

Cod verificare

00121662246

Carte Funciară Nr. 68456 Zalau

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Zalau, Str 9 Mai, Nr. 14 A, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
Suprafaţa* (mp)
topografic
Crt
Al

68456

Observaţii / Referinţe

Teren neimprejmuit;

463

Construcţii
Crt

Nr cadastrai
Nr. topografic

Adresa

Observaţii / Referinţe

Al.l

68456-Cl

Loc. Zalau, Str 9 Mai, Nr. 14 A, Jud.
___________ Salaj___________

Nr. niveluri:!; An construire:1983: 5. construita la sol:42?
mp; Punct termic nr.l3 P

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate şi aite drepturi reaie

Referinţe

44880 / 28/12/2017
Act Normativ nr. H.G. Nr,966/2002-anexa nr.2-inventarul bunuriior care aparţin domeniului public al
municipiului Zalău, din 16/09/2002 emis de Guvernul României, adeverinţa nr.24911/20.04,2017 emisă de
Municipiul Zalău şi documentaţia cadastrală: Act Administrativ nr. certificat de nomenclatura stradală şi
adresă nr.82428, din 27/12/2017 emis de Primăria Municipiului Zalau, proces verbal de vecinătate nr.
81737/21.12.2017;___________ _____________________________________
g2 [intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala
Al
1/1

B3

1) MUNICIPIUL ZALAU, CIF:4291786, domeniu public
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

Al.l

1/1

1) MUNICIPIUL ZALAU, CIF:4291786, domeniu public

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 68456 Comuna/Oraş/Municipiu: Za Iau
Punct
Punct
Lungime segment
început
sfârşit
• (-(m)
4
1
16.534
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forrria’fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiiior conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,

06/12/2022, 13:53

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 68456 Comuna/Oraş/Municipiu: Za Iau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral
68456

Suprafaţa (mp)*
463

Observaţii / Referinţe

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

Date referitoare a teren
Categorie Intra
folosinţă vilan
curţi
DA
construcţii

Nr
Crt

I

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

463

Observaţii / Referinţe
Intravilan neîmprejmuit

Date referitoare la construcţii
Crt

Număr

68456-Cl

Al.l

Destinaţie
construcţie
construcţii
industriale si
edilitare

Supraf. (mp)
423

Situaţie
juridică
Cu acte

Observaţii / Referinţe
An construire:1983; S. construita la sol:423 mp;
Punct termic nr.l3 P

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
început

1
2
3

Punct
sfârşit
2
3
4

Lungime segment
(" (m)

28.028
16.457

28.115

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-iine la adresa epay.ancpl.ro
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Grupa: 1
Cod clasificare: 1.6.5.

Fisa mijlocului fix
Număr de inventar 222013
Document provenienţa;. nr. din

Cont contabil: 212.09.01
Data darii în folosinţa:

Anul: 1983
Luna; 12

Valoare de inventar: 69.884,57
Amortizare lunara: 0,00

Data amortizării complete:

Anul; 2007

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
PTl 3 sir. 9 Mai nr.l4 A spate Zahana V 1

Luna: 12

'

Durata normala de funcţionare:

,

288 LUNI

CF 68456, nr. cad.68456
CF68456-C1
supraf. constr. desfasurata-=423 mp
teren cu constf. supraf.=463 mp
Anul construirii 1983

Domeniul:

Public

/
coiiti'act reziliat de pe SC Conţi SRL

Cota de amortizare; 0%

Loc de folosinţa
PUNCTE TERMICE
Luna: 12 Anul: 2022
Nr. Inventar
de la număr
la număr

Documentul
(data,felul,
numărul)

222013

Operaţii care privesc mişcarea,
creşterea sau diminuarea valorii Buc,
mijlocului fix
Valoare iniţiala
Valoare reevaluata

1

Debit

Credit

50.633,89
50.633,89

31/12/2009

Reevaluare 31/12/2009

8.319,15

58.953,04

31/12/2012

Reevaluare: 31.12,2012

9.939,48

68.892,52

31/12/2015

Reevaluare:31/12/2015

992,05

69.884,57

Sold final
Valoarea amortizata cumulata

69.884,57
0,00

Valoare ramasa de amortizat
Amortizare lunara
Diferente valoare ramasa de amortizat

;.

Mijloace Fixe - © IntJeco Sbfî - Nelicentlat

ii

Soldul contului
105 "Rezerve
din reevaluare"

Sold

0,00
0,00

Fisa mijlocului fix
Număr de inventar 40015
Document provenienţa: încheiere nr. 44880 din 28/12/2017
Valoare de inventar: 79.639,73
Amortizare lunara: 0,00

■ . .

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Teren intravilan PT13, str.9 Mai nr.l4A, CF 68456, 463 mp
Teren categ. CC in supraf. de 463 mp din care supraf. ocupata de constr. 423 mp
CF 68456, zona A
145 lei/mp- conf. .Raport de expertiza tehnica de evaluare notari publici

Grupa: O
Cod clasificare: 0.
Cont contabil:
Data darii în folosinţa:
Anul: 2017
Luna: 12
Data amortizării complete:
Anul: 2067
Luna: 12
Durata normala de funcţionare:
600 LUNI
Domeniul:
Public

Suprafaţa:
463.000000

Loc de folosinţa
- TERENURI.DOM PUBLIC/TERENURI DOM. PUBL.-Puncte Termice

Cota de amortizare: 0%
Luna: 12 Anul: 2022
Nr. Inventar
de la număr
# număr

Documentul
(data,felul,
numărul)

40015 încheiere: 44880 -

Operaţii care privesc mişcarea,
creşterea sau diminuarea valorii Buc
mijlocului fix
Valoare Iniţiala

1

Debit

Credit

Soldul contului
105 "Rezerve
din reevaluare"

Sold

67.135,00

28/12/2017
Valoare reevaluata

67.135,00

31/12/2018

Reevaluare: 31/12/2018

2.195,31

69.330,31

31/12/2021

Reevaluare: 31/12/2021

10.309,42

79.639,73

Sold final

79.639,73

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat
Amortizare lunara
Diferente valoare ramasa de amortizat

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat

0,00
0,00

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)/260/661869
Telefon: (40)7260/610550
http://-\'\Tvv\Malausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

? • . .*
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ROMÂNIA
1318-2018 I SARBATORIM IMPREUNA

CONTRACT DE COMODAT
Nr. 36499 din 11.06.2018

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Municipiul Zalău, cu sediul în P-ţa luliu Maniu nr. 3, CUI 4291786, reprezentat prin
Fazakas Nicolae - Viceprimar, Potroviţă Stelian - Secretar, ec. Cuibuş Mariana Director Executiv Direcţia Economică şi Tulai loan - Director Direcţia Patrimoniu, în
calitate de comodant
şi

Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Sălaj, CUI 11345919, cu sediul
în Municipiul Zalău, Str. 9 Mai, nr. 10, bl. R, ap. 1, rezentată prin Filip Alexandra
Maria Lorena - director, în calitate de comodatar.
în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.04.2018 si a Procesului Verbal
de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31899 din 17.05.2018, am convenit la încheierea
prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
5^

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Comodantul transmite în folosinţă gratuită comodatarului, imobilul P.T. nr. 6
situat în municipiul Zalău, str. Tipografilor, nr.lA, în suprafaţă de 223,00 mp,
identificat în CF nr. 68714 Zalău cu nr. cadastral 68714-Cl, având nr. de inventar
222006 şi o valoare de inventar de 190.101,44 Iei, şi teren aferent în suprafaţă de 244
mp, identificat în CF nr. 68714 Zalău, având nr. de inventar 40022 şi d valoare de
^ inventar de 32.696,00 lei, cu destinaţia de depozit pentru materialele necesare in
cazuri de dezastre naturale.
Art. 2. Comodantul este titular al dreptului de proprietate asupra imobilului.
Art. 3. Spaţiul dat în folosinţă nu este grevat de sarcini.
Art. 4. Comodantul va preda comodatarului imobilul, spre folosinţă gratuită, pe baza
unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi.
Art, 5. Bunul este dat în folosinţă comodatarului pentru desfăşurarea activităţii
specifice - depozitare materialele necesare în cazuri de dezastre naturale.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 6. Prezentul contract de comodat se încheie pe o perioadă determinată.de 10 ani,
cu începere de la data semnării procesului verbal de predare-primire, cu posibilitatea
de prelungire, prin act adiţional. Părţile vor putea prelungi prezentul contract de comun
acord cu obţinerea în prealabil a acordului Consiliului Local al Municipiului Zalău.
IV. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI
Art. 7. Comodantul se obligă să procedeze la predarea spaţiului identificat la art. 1, în
folosinţa comodatarului, pe baza de proces verbal de predare primire.
oficiul jufidn
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Art. 8. Comoidantul se obligă să asigure comodatarului netulburata folosinţă a bunului
pe toată durata contractului.
Art. 9. Comodantul se obligă să efectueze toate reparaţiile majore care sunt necesare
pentru a menţine bunul în stare c.orespunzătoare ,de întrebuinţare pe toată durata
lo.câţiunii.
Ari. 10. Comodantul nu va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de folosinţa
asupra imobilului şi nu va face acte prin care ar putea micşora folosinţa acestora.
Art. il. Comodantul, pe durata prezentului contract, nu va execută modificări,
schimbări ale structurii imobilului dat în folosinţă, de natură să tulbure folosinţa
acestuia de către comodatar sau care ar determina o schimbare a destinaţiei imobilului.
Art. 12. Comodantul îşi asumă, pe toată durata contractului, riscul pieirii fortuite în tot
sau în parte a imobilului.
Art. 13. Comodantul va putea să controleze periodic, respectiv la data de 25 ale
fiecărei luni, imobilul şi dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost
încheiat contractul de comodat. Acest control se va exercita fără a stânjeni folosinţa
imobilului de către comodatar.
^ V. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI
Art. 14. Comodatarul se obligă, ca pe toată durata folosirii, să păstreze în bune condiţii
spaţiul dat în folosinţă, precum şi accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau să le
deterioreze.
Art. 15. Comodatarul va folosi imobilul numai potrivit destinaţiei prevăzute la art. 5
din contract.
’
Art. 16. Pe toată durata contractului, comodatarul va suporta toate cheltuielile
referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa imobilului, respectiv apă, canal,
energie electrică şi termică, telefon, deşeuri menajere şi va încheia în acest sens
contracte cu furnizorii şi va efectua pe cheltuiala sa lucrările de deratizare, dezinsecţie
şi dezinfecţie. . .
Art. 17. Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru folosirea
bunului conform destinaţiei stabilite precum şi lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente ale bunului dat folosinţă pentru a-1 menţine în starea de folosinţă.
Art. 18. Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparaţii capitale al
bunului închiriat numai dacă sunt determinate de culpa sa.
Art. 19. Comodatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a spaţiilor care s-ar
datora culpei sale. .
Art. 20. Comodatarul îi va permite comodantului să controleze modul cum este folosit
imobilul şi starea:acestuia, la termenul stabilit în contract.
Art. 21. Comodatarul îl va înştiinţa imediat pe comodant despre orice acţiune a unei
terţe persoane care îi tulbură folosinţa.
Art. 22. Comodatarul nu va face modificări imobilului dat în folosinţă decât cu acordul
scris al comodantului şi pe cheltuiala sa exclusivă, fără a pretinde dezdăunari de la
comodant în momentul încetării contractului.
Art. 23. Comodatarul, la expirarea acestui contract, va restitui comodantului, imobilul
împreună cu toate accesoriile acestuia, cel puţin în aceeaşi stare în care l-a primit. In caz
contrar comodatarul va daţora despăgubiri proprietarului, reprezentând prejudiciu '
constând în valoarea lucrărilor de reparaţii la imobil.
Art. 24. Comodatarul nu va putea să închirieze sau să dea în folosinţă bunul care face
. obiectul prezentului contract vreunui terţ, decât cu aprobarea prealabilă a proprietarului, _
altfel cad sub sancţiunea rezilierii contractului de plin drept fără somaţieppuhei^^ /
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întârziere şi fără intervenţia instanţei.
Art. 25. Comodatarul se obligă să achite toate obligaţiile fiscale ce-i cad în sarcină în
conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.
Art. 26. Utilizatorul spaţiului se obligă să respecte întocmai toate prevederile legale şi
dispoziţiile privind^ apărarea împotriva'incendiilor, sens în care va obţine, după caz,
toate avizele/autorizaţiile necesare funcţionării.
Art. 27. Pentru nepredarea imobilului ce face obiectul prezentului contract la termenele
convenite, în caz de încetare sau reziliere, utilizatorul datorează pe lângă prejudiciul
cauzat ca urmare a lipsei de folosinţă a proprietarului, calculat la nivelul Hotsumei
stabilită prin contract şi daune interese în cuantum de 10 lei/zi de întârziere care se vor
datora până la predarea efectivă a spaţiului.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 28. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune, în măsura în care s-a produs un prejudiciu.
Art.,29. Contractul se va desfiinţa şi comodatarul va plăti daunele corespunzătoare dacă.
prejudiciul pe care l-a produs comodantului este atât de grav încât continuarea
^ contractului nu se mai justifică.
Art. 30. Comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului în cazul în care
bunul este folosit cu altă destinaţie, decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă
prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, chiar dacă aceasta se datorează unei forţe
majore, afară de cazul când dovedeşte că bunul ar fi pierit ori deteriorat oricum din
cauza acelei forţe majore.
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încetarea contractului

Art. 31. Prezentul contract va înceta în una din următoarele situaţii:
a) , la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile de comun acord nu
procedează expres la prelungirea lui, prin act adiţional.
b) înainte de termen, la iniţiativa oricărei părţi cu notificarea celeilalte părţi cu cel puţin
15 zile înainte.
c) În cazul în "care chiriaşul desfăşoară alte activităţi în spaţiul ce face obiectul
A contractului, decât cele prevăzute la art. 1.
d) în cazul.în care vreuna din părţi nu-şi îndeplineşte orice altă obligaţie asumată prin
prezentul contract, acesta se reziliază de plin drept, fără o prealabilă somaţie, fără
punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei ■ de judecată doar cu o notificare
prealabilă de 30 de zile, iar proprietarul va putea evacua chiriaşul, în cazul nepredării
. spaţiului închiriat într-un termen notificat de proprietar cu plata de daune interese.
e) la înstrăinarea bunului închiriat, de către proprietar fără drept la despăgubire pentru
pierderea locaţiunii din acest motiv, nici împotriva proprietarului şi nici împotriva
dobânditorului.
f) înainte de termen, contractul poate fi denunţat unilateral de către proprietar dacă, din
motive de oportunitate sau interes public. Consiliul Local al Municipiului Zalău
hotărăşte utilizarea spaţiului în alt scop decât cel din prezentul contract, fără drept de
dezdăunare şi cu o prealabilă notificare de 30 zile înainte de încetarea contractului.
VIU. LITIGII
Art. 32. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de
instanţele de judecată competente.
Vizat :
3
oficiul jurid(

^

IX. ALTE CLAUZE
Art. 33. Comodatarul se obligă să întreprindă toate măsurile PSI ce se impun cu privire
la spaţiul dat în folosinţă.
Art. 34. Persoana desemnată de cbmddant responsabilă cu urmărirea derulării
prezentului contract este Ghimbuluţ Carmen, consilier în cadrul Serviciului Patrimoniu
din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Zalău.
Prezentuf contract s-a încheiat în trei exemplare originale, două pentru comodănt , ,
şi un exemplar pentru comodatar.

COMODĂNT
MUNICIPIUL ZALĂU

COMODATAR
SOCIETATEA NAŢIONALA
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STAa^UTUL SOCIETĂŢII NAŢIONALE
DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA
ADOPTAT PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Preambul
Conform Statutului Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie, pentru a fi recunoscută de către Comitetul Internaţional al Crucii
Roşii, o Societate Naţională de Cruce Roşie sau Semilună Roşie trebuie să
întrunească următoarele condiţii;
1. să se constituie pe teritoriul unui stat independent în care este în vigoare
Convenţia de la Geneva privind ameliorarea condiţiei răniţilor şi
bolnavilor din armatele în campanie.
2. să fie singura Societate Naţională din acea ţară şi să fie condusă de un
organism cenrral care să fie competent să o reprezinte în relaţiile cu alte
componente ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie si Semiluna
Roşie, denumită în continuare Mişcarea.
3. să fie corespunzător recunoscută de către guvernul legitim al ţării, pe
baza Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi a legislaţiei naţionale, ca
societate de ajutor voluntar, auxiliară a autorităţilor publice în domeniul
. umanitar.
4. să aibă statut autonom care să-i permită să opereze în conformitate cu
Principiile Fundamentale ale Mişcării.
5. să folosească denumirea şi emblema de Cruce Roşie sau Semilună Roşie,
în conformitate cu Convenţiile de la Geneva din 1949.
6. să fie organizată astfel încât să fie capabilă să-şi îndeplinească sarcinile
definite în propriul statut, inclusiv cele referitoare la pregăti rea sa în timp
de pace pentru sarcinile statutare în caz de conflict armat.
7- să-şi extindă activităţile pe întreg teritoriul statului.
8. să-şi recruteze membrii voluntari şi personalul Iară deosebire de rasă, sex,
categorie socială, religie sau opinii politice.
9. să adere ţa Sţaturul Mişcării, la valorile care unesc componentele Mişcării
şi să coopereze cu acestea.
10. să respecte Principiile Fundamentale ale Mişcării şi să se conducă în
activitatea sa după principiile Dreptului Internaţional Umanitar.
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I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1

;<•

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (denumită în
continuare şi SNCRR sau Crucea Roşie Română), ;îdndătă'Jâ 4.iulic''l876,
este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală,
apolidcă şi fără scop patrimonial, cu existenţă nelimitată. Ea este organizată şi
funcţionearf pe baza Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
modificările şi completările ulterioare, a Statutului propriu,
prejcum şi în coriformitate cu .Convenţiîie "de k Geneva dîn 1-949'^ şi cu
(Prpţpcpaieicdof'Âdiţionale-din ■]9.77, la care România a aderat. SNCRR
acţionează în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării;
pWIANrrATE:
Născută din grijă de a ajuta, fără discriminare, răniţii de pe câmpurile
de luptă. Mişcarea, sub aspectul său internaţional şi naţional, se angajează să
prevină şi să aline suferinţele oamenilor în orice împrejurare. Scopul ei este
acela de a proteja viaţa şi sănătatea acestora şi de a asigura respectarea fiinţei
umane. Mişcarea promovează înţelegerea mutuală, prietenia, cooperarea şi o
pace durabilă între toate popoarele.
mPAMLUJŢAIE:
Mişcarea nu face nicio deosebire de naţionalitate, rasă, religie, condiţie
socială sau apartenenţă pplitică. Ea se dedică numai ajutorării indivizilor pe
rnăsura suferinţelor lor şi acordă ajutor pripritar in cazul celor mai urgente
nenorociri.
NEUIjRiMjllALE:
în scopul menţinerii încrederii tuturor. Mişcarea se abţine să ia parte la
ostilităţi şi controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic.
INDEPENDENŢĂ:
Mişcarea este independentă. Auxiliare ale autorităţilor publice în
activităţîle lor umanitare şi supuse legilor care le guvernează ţările, societăţile
naţionale de Cruce Roşie trebuie să-şi păstreze o autonomie care să le permită
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să acţioneze întotdeauna numai conform Principiilor Fundamentale ale
Mişcării.

Este o Mişcare de ajutor voluntar şi dezint eresat.

IMITATE:
într-o ţară nu poate exista decât o singură Societate Naţională de Cruce
Roşie sau Semilună Roşie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor şi să-şi extindă
acţiunile umanitare pe întreg teritoriul ţării.
ONl^RSALlIiVrE:
Mişcarea, în cadrul căreia toate societăţile naţionale, de Cruce Roşie sau
Semiluna Roşie au drepturi egale şi datoria de a se întrajutora, este universală.
Articolul 2
SNCRR este recunoscută oficial de către Statul român ca 'socictâţe de
jajutor yolunta4 cu caracter umanitar, autonomă, auxiliară a autdrită^lor
publice în domeniul umanitar, care se organizează şi funcţionează pe baza
prezentului statut, ca singură societate de Cruce Roşie, atât în timp de pace,
cât şi în timp de război, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949
la care România este parte, îşi des^oară activitatea pe teritoriul României, în
deplină concordanţă cu Constituţia şi legile Statului român.
Articolul 3
^ SNCRR îşi p^trează autonorhia faţă de autorităţile publice, astfel încât
să acţioneze în orice împrejurare numaj pe baza Principiilor Fundamentale
ale Mişcării. Autorităţile publice respectă în permanenţă aderarea Crucii
Roşii Române la Principiile Fundamentale ale Mişcării.
Articolul 4
SNCRR, recunoscută de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii la 23
august 1876/ilVeinbiâ ă Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie
şi Semilună-Roşie din 14 iulie 1919, fece parte din Mişcare,’ iar prezentul Statut
garantează respectarea deciziilor şi a rezoluţiilor organismelor statutare ale Mişcării.
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Articolul 5
SNCRR funcţionează în spaţiile proprii şi în cele repartizate, precum
şi în alte spaţii care i se pun la dispoziţie de către Guvern, consiliile judeţene.
Consiliul General al Municipiului Bucureşd, consiliile locale ale sectoarelor
Municipiului Bucureşti, de către consiliile locale, precum şi de către orice alte
autorităţi competente, după caz, în vederea desfăşurării activităţii şi beneficiază
de aceleaşi măsuri de protecţie pe care legea le stabilqte în favoarea instituţiilor
publice.
Ărdcblul 6 <
Sediul central al SNCRR este în imobilul propriu, situat în Bucureşti,
str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1.
Articolul 7
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va purta această
denumire în toate actele oficiale sau va folosi iniţialele SNCRR, putându-se
utiliza şi denumirea de Crucea Roşie Română.
Articolul 8
(1) Crucea Roşie Română are ca emblemă semnul heraldic al crucii roşii
pe fond. alb. Aceasta foloseşte emblema în conformitate cu Convenţiile
de la Geneva din 1949 şi cu Protocoalele Adiţionale, cu Reglementările
privind folosirea emblemei de către Societăţile Naţionale, după cum au
fost modificate de Consiliul Delegaţilor în 1991'fşi în conformitate cu
legislaţia din România.
(2) Crucea Roşie Română va elabora reglementări adecvate pentru
personalul său, membri şi voluntari, în conformitate cu instrumentele
mai sus menţionate.
II. SCOPUL ŞI ATRIBUŢIILE SNCRR
Articolul 9
SNCRR are ca scop prevenirea şi aii narea, în mod imparţial, a suferinţei umane
în orice împrejurare, fără nicio discriminare bazată pe cetăţenie, naţionalitate, rasă,
limba, sex, religie, vârstă, apartenenţă mihtară, socială sau politică.
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Afticolul Io
în îndeplinirea misiunii sale umanitare, SNCRR, în condiţiile legii,
poate des%ura următoarele activităţi:
a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească
să acţioneze ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile
prevăzute de Convenţiile de la Gen eva din 1949 şi in favoarea tuturor
celor în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare;
b) să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate, la prevenirea
îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor, prin programe şi servicii de
sănătate în beneficiul tuturor categoriilor de persoane defevorizate din
comunităţi;
c)

să organizeze, la nivel naţional, regional, judeţean sau local, servicii de
asistenţă socială, de ajutorare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor,
servicii de ambulanţă şi de îngrijire a persoanelor defavorizate, bolnave sau
vârstnice;

d) să instruiască şi să pregătească, prin cursuri de prim; ajutor, personalul
navigant civil şi militar, aerian, maritim şi terestru, operatorii de uansp ort
public de persoane, viitorii conducători auto, alte categorii profesionale
precum şi mediatori şi formatori de prim ajutor în comunităţile
vulnerabile;
e)

să organizeze cursuri de formare şi instruire a personalului şi voluntarilor
necesari îndeplinirii misiunii sale, precum şi pentru alte nevoi speciale;
0 să organizeze cursuri şi alte activităţi pentru formare şi perfecţi onare
profesională în domeniul sanitar, social, informare, consiliere, mediere şi
în alte domenii în conformitate cu scopul său declarat;
g) să înfiinţeze la nivel central departament de tineret, să susţină şi
să ineurajeze participarea tinerilor la activităţile sale, precum şi la
desfăşurarea unor activităţi, programe şi proiecte proprii de tineret;
h) să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a
victimelor, indiferent de cauzele şi natura dezastrelor;
i) in colaborare cu autorităţile, din raţiuni umanitare, să desfăşoare activităţi
de căutare a persoanelor dispărute şi pentru restabilirea contactelor
familiale întrerupte din diferite motive;
j) să promoveze activităţile sale şi ale Mişcării, Dreptul Internaţional
Umanitar şi.Principiile Fundamentale ale Mişcării;
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k) sa inchcic acordun, contracte sau paftcnei‘iatc*cu organizaţii neguvernamentaJe. cu ministere şi aJte instituţii de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi cu sectorul privat, în vederea elaborării
şi desfăşurării unor programe/proiecte agreate de comun acord;
l) să promoveze, prin proiecte şi programe, donarea voluntară şi
neremunerată de sânge;
m) să iniţieze şi să sprijine, programe şi proiecte sociale, să furnizeze servicii
de asistenţă socială primare şi specializate şi servicii medico-sociale prin
mijloace fixe şi mobile, cum ar fi cantine şi ambulanţe sociale, pentru
toate categoriile de persoane aflate în dificultate, la nivel naţional,
regional, judeţean şi comunitar, ţinând cont de vulnerabilităţile şi
capacităţile locale;
n) să colaboreze cu autorităţile publice pentru a garanta respectarea
Dreptului Internaţional Umanitar şi ă asigura protecţia Crucii Roşii,
Semilunii Roşii şi Cristalului Roşu în realizarea misiunii sale umanitare;
o) să organizeze cursuri de surori de Cruce Roşie conform legii şi
regulamentelor în vigoare;
p) să promoveze în spiritul legii activităţi de educaţie şi cultură civică;
q) să organizeze servicii de salvare montană şl servicii de salvare în apă
a persoanelor aflate m pericol de mec şi în scopul prevenirii oricăror
accidente de acest fel pe plaje, în ştranduri, în parcuri acvatice, în porturi
de agrement nautic şi în alte locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe
litoralul Mării Negre şi pe apele interioare naturale sau amenajate;
r) să furnizeze servicii de prim ajutor de bază şi de prim ajutor calificat;
s) să promoveze acţiuni m scopul conştientizării comunităţii asupra
importanţei ocrotirii mediului înconjurător;
t) să organizeze târguri, expoziţii, concerte, festivaluri menite să promoveze
imaginea instituţiei şi a cornunităţii;
u) să dezvolte şi să furnizeze programe de formare continuă şi să evalueze
competenţele în dorneniul asistenţei sociale;
v) să dezvolte studii şi programe de cercetare şi educaţie relevante pentru
beneficiarii săi, campanii şi programe de advocacy, în colaborare cu
instituţii publice, companii, organizaţii neguvernamentţile, altele;
w) să dezvolte servicii multidiscipli nare (medicale, sociale, psihologice.
educaţionale), şi/sau specializate.
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III. MEMBRII SNCRR
Articolul 11
SNCRR este deschisă tuturor persoanelor, fără deosebire de cetăţenie,
naţionalitate, rasă, sex, limbă, vârstă, clasă socială, religie şi opinii politice.
Articolul 12
(1) Categoriile de membri ai SNCRR sunt următoarele; membru acdv,
membru susţinător şi membru de onoare.
a) Membru activ poate fi orice persoană care cunoaşte şi doreşte să
acţioneze în conformitate cu Statutul SNCRR şi cu Principiile
Fundamentale ale Mişcării, este înregistrat în una dintre structurile
SNCRR şi plăteşte cotizaţie.
b) Membrii susţinător este orice persoană fizică sau juridică care
contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR.
c) 'Kîembru de onoare este persoana învestită cu acest titlu de către
Consiliul Naţional al SNCRR, ca o recunoaştere a serviciilor
excepţionale aduse SNCRR.
(2) Doar membrii activi pot fi aleşi în organele deliberative.
Articolul 13
(1) Drepturile membrilor activi ai SNCRR sunt următoarele:
a) să participe la activitatea SNCRR şi la conducerea activităţilor sale,
în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;
b) să aleagă şi să fie.aleşi în organele de conducere ale SNCRR, fără alte
. restricţii decât cele impuse de Principiile Fundamentale ale Mişcării;
c) să participe şi să voteze în cadrul reuniunilor Adunării Generale la
nivel, de subfilială precum şi în cadrul adunărilor de la nivelurile
superioare ale organizaţiei, în cazul în care au fost aleşi;
d) să beneficieze de cursuri de formare şi de alte activităţi organizate de
SNCRR;
e) să primească titlul de membru de onoare şi distincţii, conform
Regulamentului de acordare a distincţiilor;
f) să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai SNCRR. la acţiuni interne şi
internaţionale.
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(2) Drepturile membrilor susţinători sunt următoarele:
a) să fie informaţi cu privire la programele şi strategia SN CRR;
b) să fie informaţi cu privire la modul de folosire a sprijinului financiar
sau material acordat SNCRR;
c) să primească diplome şi distincţii conform regulamentului de
acordare a acestora.
(3) Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele;
a) să participe la activitatea SNCRR;
b) să fie informaţi cu privire la programele şi strategia SN CRR.
Articolul 14
. (1) îndatoririle niembrilor activi SNCRR sunt următoarele:
a) să facă parte din una dintre structurile SNCRR, să participe la
activităţile acesteia, să contribuie la dezvoltarea, sub toate aspectele,
a SNCRR şi să-şi plătească cotizaţia;
b) să respecte şi să promoveze în activitatea lor Statutul şi Principiile
Fundamentale ale Mişcării şi să ducă la îndeplinire deciziile organelor
de conducere;
c) .să nu permită şi să nu se implice în acte care pot afecta integritatea
şi, prestigiul SNCRR.
(2) îndatoririle inembrilor susţinători şi ale membrilor de onoare sunt; să nu
permită şi să nu se implice în acte care pot afecta integritatea şi prestigiul
SNCRR.
Articolul 15
(1) Pierderea calităţii de membru activ:
Calitatea de membru acdv de Cruce Roşie se pierde prin demisie sau
excludere.
Demisia
Orice membru activ de Cruce Roşie îşi poate da demisia. Cererea de
demisie, formulată în scris, se înaintează comitetului filialei pe lângă care
este înregistrat membrul, iar calitatea de membru se pierde la data primirii
acesteia.
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Excluderea
Un membru activ al SNCRR poate fi exclus din organizaţie în
următoarele cazuri:
a)

î

dacă a produs pagube materiale sau morale SNCRR ori dacă
acţiunile sale compromit activitatea SNCRR;
b) dacă a încălcat Principiile Fundamentale ale Mişcării, hotărârile
importante ale organelor deliberative, altele decât cele ale Adunării
Generale, dacă a încălcat în mod repetat deciziile sau hotărârile
Adunării Generale;
c) dacă prin activităţile sale împiedică realizarea scopului sau a sarcinilor
SNCRR;
d) dacă nu îşi plăteşte cotizaţia de membru.
(2) Hotărârea de excludere se ia de către comitetul filialei la care este
înregistrat membrul, la propunerea biroului filialei. Data excluderii
este considerată a fi data la care comitetul filialei adoptă hotărârea de
excludere. Hotărârea de excludere poate fi contestată de către cel interesat
în termen de 30 de zile.
(3) Contestaţia se analizează de Comisia de Onoare şi Arbitraj.
(4) Prevederi comune pentru pierderea calităţii de membru sunt armatoarele:
în c^ul în care un membru al SNCRR îşi dă demisia sau este exclus din
organizaţie, el nu are dreptul de a pretinde sau de a încerca să înstrăineze
bunurile SNCRR sau mijloacele sale financiare,- iar pe viitor nu mai poate
folosi denumirea sau emblema SNCRR.
Articolul 16
(1) Calitatea de angajat în orice structură funcţională a SNCRR este
incompatibilă cu orice funcţie, de reprezentare în cadrul structurilor
deliberative ale SNCRR, indiferent de nivelul de organizare.
(2) Pe perioada exercitării unei funcţii salariate în cadrul SNCRR se
suspendă, de drept, funcţia de reprezentare în structurile de conducere
aleSNCRR.
IV. VOLUNTARII SNCRR
Articolul 17

.

(1) Voluntarul Crucii Roşii Române este persoana care, ocazional sau cu
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regularitate, desfăşoară activităţi de voluntariat pentru SNCRR, în baza
unui contract de voluntariat.
(2) Drepturi şi obligaţiile voluntarilor sunt următoarele:
2.1. Voluntarii SNCRR au, în principal, următoarele drepturi:
1. să primească sprijin de la reprezentanţii şi structurile relevante
de conducere ale organizaţiei;
2. să primească instruirea corespunzătoare pentru a putea să-şi
îndeplinească sarcinile sau rolul convenite;
3. să primească legitimaţii de voluntar al SNCRR şi o adeverinţă
care să ateste prestarea activităţii de voluntariat, numărul de ore
de voluntariat, perioada şi tipul de activitate desfăşurată;
4. să aibă posibilitatea de a alege să devină sau nu membri ai
SNCRR, conform prevederilor Statutului SNCRR;
5. să primească informaţii corespunzătoare privind activităţile
desfăşurate de SNCRR;
6. să primească uniforma şi echipamentul de protecţie pe timpul
acţiunilor de intervenţie;
7. să accepte sau să refuze o anumită sarcină, în funcţie de
conţinutul contractului de voluntariat încheiat;
8. alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
2.2. în acord cu angajatorii, autorităţile locale, societăţile comerciale,
instituţiile publice şi de învăţământ, voluntarii Crucii Roşii
Române pot avea dreptul la:
1. păstrarea locului de muncă şi acordarea drepturilor salariale la
instituţia/operatorul economic la care sunt. angajaţi - până la
80 de ore pe an în cazul activităţilor de voluntariat şi până la
80 de ore pe an în cazul participării la cursuri de pregătire sau
concursuri specifice organizate în cadrul SNCRR;
2. gratuităţi pe mijloacele de transport în comun;
3. scutiri la plata unor taxe şi impozite, în baza hotărârilor
consiliilor locale sau ale altor autorităţi competente;
4. reduceri la achiziţionarea de bunuri.şi servicii;
5. burse de studiu;
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6. alte beneficii prevăzute de legislaţia în vigoare.
2.3. în aceste cazuri, voluntarii sunt obligaţi să prezinte angajatorului/
autorităţilor/operatorului economic, la solicitarea acestora.
contractul de voluntariat nominal, având anexată fişa postului,
precum şi o adeverinţă eliberată de SNCRR sau de către una din
Filialele acesteia, care să ateste durata şi natura activităţilor la care
au participat.
2.4. Voluntarii SNCRR au următoarele obligaţii:
1. să recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile
Fundamentale ale Mişcării, Statutul şi regulamentele SNCRR,
precum şi să asigure diseminarea acestora;
2. să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei;
3. să nu solicite niciun beneficiu material sau financiax ca răsplată
pentru activitatea lor;
4. să nu se implice în controverse politice, religioase, rasiale sau
de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale ale Mişcării
sau poziţiei oficiale a SNCRR;
5. să nu acţioneze împotriva intereselor SNCRR;
6. să nu influenţeze decizii ale SNCRR, care ar conduce la
obţinerea unui câştig financiar în favoarea unei persoane
fizice sau juridice faţă de care voluntarul în cauză are anumite
interese;
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

să nu folosească aparteneiiţa şa la SNCRR pentru scopuri
personale (politice, ideologice, comerciale);
să nu divulge sau să folosească informaţii confidenţiale, fără
perniisiunea expresă a persoanei relevante din cadrul SNCRR;
să fie disponibili, în caz de urgenţă, conform prevederilor
contractului de voluntariat încheiat;
să dea dovadă de spirit de echipă şi să colaboreze cu ceilalţi
membri, voluntari şi salariaţi ai SNCRR;
să respecte şi să protejeze demnitatea beneficiarilor SNCRR şi
să dea dovadă de discreţie în legătură cu informaţiile referitoare
la aceştia;
să răspundă la nevoile beneficiarilor;
să lucreze la cele mai înalte standarde de calitate;
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14. să promoveze activităţile SNCRR, scopul specific al programelor
în cadrul cărora desfăşoară activitate de voluntariat în faţa
persoanelor fizice, autorităţilor şi persoanelor juridice;
15. să participe la cursurile de instruire organizate sau propuse
de SNCRR, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de
voluntariat.
2.5. SNCRR are următoarele obligaţii faţă de voluntarii săi:
1. să recruteze voluntarii pentru anumite 'sarcini sau roluri
specifice şi bine determinate;
2. să recruteze voluntarii pe baza angajamentului şi a potenţialului
acestora;
3. să recruteze voluntarii fără nicio discriminare bazată pe
motive de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase, politice,
dizabilităţi, vârstă;
4. să stabilească cu claritate în cuprinsul contractului de
voluntariat, condiţiile în care urmează a se efectua activitatea
. de voluntariat (timpul consacrat activităţii de voluntariat,
funcţia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor
care decurg din activitatea prestată, relaţiile voluntarului cu
salariaţii sau alţi voluntari ai SNCRR);
5. să ofere voluntarilor o instruire adecvată, care să le permită
acestora să-şi îndeplinească responsabilităţile, sarcinile sau
rolul pentru care au fost recrutaţi ori activităţile de intervenţie
în caz de urgenţă la care li se cere să participe;
6. să asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau
rolul care le-au fost încredinţate;
7. să recunoască meritele voluntarilor, să le acorde premii,
ori de câte ori este posibil şi necesar şi să ofere voluntarilor
oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională;
8. să garanteze că opiniile şi ideile voluntarilor sunt analizate şi
luate în considerare în toate etapele de elaborare, implementare
şi evaluare a programului în cadrul căruia desfăşoară activitate
de voluntariat;
9. să ramburseze cheltuielile suportate de voluntari pe parcursul
executării sarcinilor, aprobate în prealabil de structuri ale SNCRR

12

10. să garanteze că activităţile voluntare nu sunt un substitut al
muncii salariate;
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11. să depună eforturi pentru promovarea colaborării şi a
parteneriatelor cu alte organizaţii ale societăţii civile sau
persoane juridice publice ori private care încurajează
voluntariatul.
2.6. La concursurile pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul
SNCRR, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, vor primi un
punctaj suplimentar persoanele care prezintă unul sau mai multe adeverinţe
de validare a competenţelor dobândite prin voluntariat, în special ca urmare
a experienţei dobândite din desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul
SNCRR.
V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SNCRR
Articolul 18
Principiile care guvernează organizarea şi funeţionarea structurilor
teritoriale sunt următoarele:
a) Principiul legalităţii - presupune ca întreaga activitate a structurilor
teritoriale să se desfăşoare conform Constituţiei şi legilor statului
român. Statutului şi Principiilor Fundamentalele ale Mişcării
SNCRR.
b) Principiul autonomiei locale a filialelor teritoriale - reprezintă
dreptul şi capacitatea efectivă a structurilor teritoriale ale SNCRR,
de a-şi gestiona interesele, conform Principiului Fundamental al
Unităţii, în limitele legii şi ale competenţelor conferite de prezentul
Statut.
c) Principiul descentralizării - reprezintă dreptul structurilor
teritoriale de a realiza atribuţii, servicii, programe, proiecte, conform
strategiilor, cu respectarea Strategiei Naţionale a SNCRR, în
condiţiile autonomiei şi a personalităţii juridice
d) Principiul eligibilităţii - reprezintă dreptul structurilor teritoriale
de,a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului
şi reglementărilor în vigoare.
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Articolul 19
(1) Orice sesizare privind disfuncţionalităţi în activitatea structurilor
SNCRR se adresează secretariatului Sediului Central care o va
înainta Comitetului de Direcţie.
(2) Analiza tuturor sesizărilor din cadrul Crucii Roşii Române se face
de către Comisia de Onoare şi Arbitraj la cererea Comitemlui de
Direcţie.
(3) Comisia de Onoare şi Arbitraj va fi aleasă de către Adunarea Generală
pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, dintre persoanele cu
o vechime de cel puţin 5 ani, cu experienţă în cadrul organizaţiei,
având o conduită ireproşabilă. Comisia va funcţiona după un
Regulament aprobat de către Adunarea Generală.
(4) Comisia-va înainta Comitetului de Direcţie, propuneri privind
modalitatea de remediere sau de aplicare a unei sancţiuni, după caz.
Articolul 20
SNCRR este organizată după principiul teritorial. Ea este alcătuită din;
a) filiale judeţene şi filiale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;
b) subfiliale municipale, orăşeneşti şi comunale.
Articolul 21
Filialele şi subfilialele SNCRR pot autoriza crearea, în subordinea lor,
de comisii, servicii specializate, formaţiuni ale SNCRR în cadrul diverselor
instituţii de învăţământ, societăţi comerciale, regii autonome, instituţii de
stat şi private, unităţi militare, sanitare şi cartiere.
Articolul 22

.

,

(1) Organele centrale ale SNCRR supraveghează şi monitorizează
activitatea structurilor teritoriale.
(2) Organizaţiile teritoriale sunt obligate să comunice organelor centrale
ale SNCRR componenţa nominală a organelor de conducere alese la
nivelul filialei precum şi toate actele care atestă acest lucru.
(3) Neîndeplinirea acestei obligaţii în termen de 30 zile, atrage de drept
invalidarea in funcţie a organelor de conducere teritoriale.
(4) Organizaţiile teritoriale se află în relaţii de colaborare cu organele
centrale ale SNCRR; ele cuprind toţi membrii de Cruce Roşie
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din judeţe, din sectoarele Municipiului Bucureşti, precum şi din
municipii, oraşe şi comune.
(5) Filialele judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, au
personalitate juridică şi autonomie locală.
(6) SNCRR va ţine prin grija Directorului General, un Registru de
Evidenţă a Filialelor, în calitate de persoane juridice şi va elibera
în termen de 48 de ore de la înregistrarea solicitării, certificate
constatatoare valabile timp de 30 de zile, care să ateste situaţia
juridică a Filialelor.
Articolul 23
Filialele judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti au următoarele
drepturi:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

să aleagă, în cadrul Adunării Generale, prin vot secret, organele de
conducere proprii;
să conceapă strategii proprii, să organizeze şi să conducă programe,
proiecte, cursuri, servicii şi activităţi, cu respectarea strategiei
SNCRR şi a Statutului, să implementeze programele naţionale ale
SNCRR, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
să organizeze şi să conducă servicii sociale şi activităţi în favoarea
victimelor dezastrelor şi conflictelor sau a persoanelor vulnerabile;
să stabilească, să constituie şi să execute bugetul propriu de venituri
şi cheltuieli;
să acorde ajutoare ocazionale celor mai vulnerabile persoane;
să iniţieze contacte directe cu filiale similare ale altor Societăţi
Naţionale de Cruce Roşie sau Semilună Roşie , informând în acest
sens directorul general al SNCRR;
să acceseze în nume propriu, în calitate de persoane juridice,
finanţări rambursabile sau nerambursabile din cadrul programelor
şi proiectelor naţionale şi transnaţionale, adresate organizaţiilor
neguvernamentale, precum şi din cadrul altor oportunităţi;
să colaboreze cu alte structuri teritoriale;
să încheie acorduri, contracte, parteneriate cu organizaţii
neguvernamentale, cu autorităţi publice, . instituţii, societăţi
comerciale, la nivelul filialei, pentru desfăşurarea unor programe,
proiecte, acţiuni, cu respectarea statutului şi legilor ţării;
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j)

să înfiinţeze la nivel teritorial departament de tineret, să susţină şi
să încurajeze participarea tinerilor la activităţile sale, precum şi la
desfăşurarea unor activităţi, programe şi proiecte proprii de tineret.

Articolul 24
(1) Filialele judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti au următoarele
obligaţii:
a) să respecte Statutul, Principiile Fundamentale ale Mişcării şi cele
structurale ale SNCRR, precum şi Constituţia şi legile ţării;
b) să păstreze integritatea morală şi spirituală, prestigiul şi patrimoniul
SNCRR, precum şi emblema acesteia;
c) să îndeplinească hotărârile şi deciziile luate de structurile centrale
şi teritoriale de conducere şi să respecte competenţele exclusive ale
organelor centrale de conducere;
d) să implementeze strategia de dezvoltare şi programele SNCRR;
e) să depună bilanţul contabil la organele financiare teritoriale şi să
transmită o copie la sediul central al SNCRR, însoţită de raportul
Comisiei de control finaiiciar sau al auditorului extern, precum şi de
un. certificat de atestare fiscală, până la data de 31 martie a fiecărui
an;
f) să transmită trimestrial la Sediul Central al SNCRR rapoarte de
activitate privind implementarea politicilor şi deciziilor mai sus
menţionate, după un model standard furnizat de la Sediul Central,
directorul general urmând a fece o sinteză ă acestor rapoarte, pe care
o va prezenta la următoarea reuniune a Comitetului de Direcţie;
g) să notifice Directorului General orice schimbare în situaţia juridică
a Filialei, în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
h) să nu înstrăineze niciun sediu din proprietatea SNCRR sau a filialei
şi niciun mijloc fix aflat în proprietatea SNCRR fără aprobarea
Comitetului de Direcţie;
(2) Nerespectarea acestor obligaţii se constată de Comisia de onoare şi
arbitraj, la solicitarea oricărui membru al SNCRR
(3) Comisia va întocmi un raport şi va face propunerile corespunzătoare, ce
urmează să fie înaintate Comitetului de Direcţie în vederea emiterii unei
hotăr%-i în acest sens, în termen de 60 de zile de la data depunerii raportului.
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(4) Pentru nerespectarea acestor obligaţii, structurile teritoriale şi/sau
persoanele vinovate pot fi sancţionate cu; mustrare, avertisment,
retragerea dreptului de vot în cadrul reuniunii Adunării Generale, a
Consiliului Naţional şi a Comitetului de Direcţie, precum şi cu orice alte
sancţiuni prevăzute de Regulamentele SNCRR, în funcţie de gravitate,
prin decizia Comitetului de Direcţie al SNCRR.
Articolul 25
Pentru ca SNCRR să poată respecta Principiul Fundamental al Unităţii,
următoarele funcţii rămân un atribut exclusiv al Sediului Central:
a) protecţia integrităţii SNCRR, inclusiv protecţia şi folosirea emblemei
Crucii Roşii;
b) reprezentarea în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice
centrale şi numai pe cale de excepţie, au acest atribut şi filialele,
atunci când se reclamă un interes punctual al acestora;
c) relaţiile internaţionale cu Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
(CICR) şi cu Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie
şi Semilună Roşie (FISCRSR) şi a politicilor în principalele domenii
de activitate;
d) coordonarea programelor naţionale;
e) stabilirea Strategiei Naţionale a SNCRR;
f)

răspunderea pentru fondurile din surse externe, destinate
programelor naţionale
g) administrarea alocaţiei bugetare;
h) elaborarea Raportului de activitate al SNCRR care se prezintă
Consiliului Naţional şi Adunării Generale după caz;
i) elaborarea şi supunerea spre aprobare organelor centrale de
conducere. Adunării Generale sau Consiliului Naţional a bugetului
de venituri şi cheltuieli şi a execuţiei bugetare ale SNCRR pe baza
documentelor înaintate de filiale.
VI. ORGANELE TERITORIALE DE CONDUCERE
Articolul 26
(1) Organele teritoriale de conducere ale SNCRR sunt:
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a) Adunarea Generală
b) comitetele şi birourile filialelor judeţ ene şi ale sectoarelor
Municipiului Bucureşti;
c) Comitetele şi birourile subfilialelor municipale şi orăşeneşti;
d) Comitetele subfilialelor comunale.
(2) Organizarea şi funcţionarea organelor teritoriale de conducere se stabilesc
prin Regulamentul de aplicare a Statutului şi sunt similare cu cele ale
conducerii centrale.
Articolul 27
(1) Adunarea Generală este organul deliberativ suprem.'
(2) Ea se întruneşte în sesiune ordinară, o dată la 2 ani. Poate fi convocată
în sesiune extraordinară de către preşedintele filialei, de către comitetul
filialei sau de către o treime din membrii Adunării Generale. Ad unarea
Generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenţi jumătate
plus unu din totalul membrilor săi. Oacă nu este realizată această
majoritate preşedintele filialei va proceda la o nouă convocare, în cel
mult 15 zile. Dacă nici atunci nu se realizează majoritatea prevăzută.
Adunarea Generală va avea loc cu prezenţa unei treimi din membri.
(3) Dacă preşedintele filialei refuză să conducă şedinţa, aceasta va fi condusă
de oricare alt membru al comitetului filialei, caz în care va trebui să fie
prezent şi un delegat al Comitetului de Direcţie al SNCRR.
(4) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a celor
prezenţi, prin vot deschis sau secret, după cum hotăr^c membrii săi.
în cazul alegerilor votul secret reprezintă regulă, conform prevederilor
prezentului Statut.
Articolul 28
(1) Preşedinţii filialelor teritoriale de Cruce Roşie, reprezintă organizaţia
în faţa autorităţilor publice locale şi atunci când se reclamă interesul
exclusiv al filialei în faţa autorităţilor centrale.
(2) Mandatul preşedinţilor filialelor este de patru ani, cu posibilitatea
reînnoirii o singură dată.
(3) Mandatele pot fi şi consecutive.
(4) Preşedinţii filialelor sunt delegaţi la Adunarea Generală şi fac parte din
Consiliul Naţional. La sesiunile acestor organe, ei pot fi înlocuiţi de
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vicepreşedinţi, dacă este cazul (cu mandat scris din partea Preşedintelui
Filialei).
Articolul 29
Alegerea organelor teritoriale de conducere şi a delegaţilor la Adunările
Generale ierarhic superioare se face prin vot secret. Hotărârile se adoptă cu
majoritatea simplă a voturilor.
Articolul 30
(1) Comitetele filialelor şi ale subfilialelor SNCRR stabilesc strategiile de
dezvoltare cu respectarea Principiului Unităţii şi sunt răspunzătoare
pentru îndeplinirea strategiei organizaţiei la nivelurile respective. Ele
conduc, îndrumă, sprijină şi controlează activitatea structurilor de Cruce
Roşie din teritoriu.
(2) Comitetele filialelor judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti,
precum şi ale subfilialelor municipale, orăşeneşti şi comunale conduc
,
activitatea acestora, analizează activitatea desfăşurată, iniţiază şi adoptă
programe, proiecte de activitate şi le actualizează. Organizează servicii
de asistenţă socială şi orice alt tip de servicii în funcţie de vulnerabilităţi,
dezbat şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.
(3) Ele se întrunesc anual sau ori de câte ori este nevoie. Ele se consideră
statutar constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din totalul
membrilor lor.
(4) în exercitarea atribuţiilor sale, comitetul filialei adoptă hotărârile cu
majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
Articolul 31
(1) Birourile comitetelor filialelor judeţene şi ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti, precum şi cele ale subfilialelor municipale şi orăşeneşti,
formate din 7-11 Jiriembri (preşedinte şi vicepreşedinţi, de drept),
organizează şi conduc întreaga acdvitate a acestora. Ele răspund de
modul de îndeplinire a programelor naţionale şi judeţene, la nivelurile
respective. Se reunesc cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea Preşedintelui de filială.
(2) Ele decid asupra bunurilor mobile şi a mijloacelor fixe aflate în
proprietatea filialei. Ele se consideră statutar constituite dacă sunt prezenţi
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jumătate plus unu din totalul membrilor lor. în exercitarea atribuţiilor
lor, birourile comitetelor filialelor adoptă decizii cu majoritatea simplă
a voturilor.
Articolul 32
(1) Directorii filialelor de Cruce Roşie, salariaţi ai structurilor teritoriale,
sunt ordonatori de credite şi participă, la toate sesiunile organelor
teritoriale şi centrale de conducere.
(2) Directorii de filială se află în raporturi de colaborare cu directorul general
al SNCRR, iar atribuţiile acestora sunt similare directorului SNCRR,
raportate la scară teritorială.
(3) Directorii sunt salariaţi ai filialelor, reprezintă organizaţia în feţa
autorităţilor publice locale şi atunci când se reclamă interesul exclusiv al
filialei şi în faţa autorităţilor centrale. Pentru fondurile accesate direct de
la autorităţi, directorii filialelor sunt ordinatori principali.
(4) Directorii de filială răspund de administrarea şi gestionarea patrimoniului
filialei pe care o reprezintă la nivel executiv. Directorii de filială Vor
semna cu preşedintele filialei un contract de management ale cărui
ckuM unitare la nivel naţional vor fi aprobate de Comitetul de Direcţie.
(5) Directorii de filială sunt numiţi în urma unui concurs şi revocaţi, prin
decizie, de către Comitcml filialei, cu avizul sau la propunerea Comitetului
de Direcţie.
(6) Comitetul de Direcţie stabileşte condiţiile de organizare a concursului şi
componenţa comisiei de evaluare a candidaţilor.
(7) La concursul pentru ocuparea postului de Director al filialei participă
în mod obligatoriu un membru al Comitetului de Direcţie, preşedintele
filialei şi directorul general.
(8) Candidatul declarat câştigător va fi propus Comitetului de Direcţie spre
validare de către prqedintele filialei.
VIL ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE ALE SNCRR
Articolul 33
(1) Organele centrale ale SNCRR sunt: Adunarea Generală, Consiliul
Naţional, Comitetul de Direcţie.
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(2) Organizarea şi funcţionarea organelor centrale de conducere se stabileşte
prin Regulamentul de aplicare a Statutului.
Articolul 34
(1) Adunarea Generală este organ deliberativ supremr
(2) Adunarea Generală se reuneşte în sesiune ordinară o dată la 2 ani, la locul
şi la data stabilite de către Adunarea Generală precedentă sau de către
Consiliul Naţional.
(3) Adunarea Generală poate fi convocată, în sesiune extraordinară, astfel:
• la cererea unei treimi din membrii Adunării Generale;
• de către Consiliul Naţional,
• de Comitetul de Direcţie
• la cererea Preşedintelui SNCRR.
(4) Convpc^ea se face în scris de către Preşedinte cu cel puţin 30 de zile
înainte pentru reuniunile ordinare şi cu cel puţin 10 zile înainte de
reuniunile extraordinare
(5) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a
celor prezenţi, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii
săi. Alegerea organelor de conducere se va face prin vot secret.
Articolul 35
Competenţele Adunării Generale a SNCRR sunt următoarele:
a) să analizeze şi să aprobe activitatea SNCRR între cele două Adunări
Generale;
.
b) să aprobe strategii de dezvoltare ale SNCRR în domeniile sale de
activitate;
c) să aprobe Sţatutul şi modificările ce i se aduc acestuia;
d) să numească comisii de lucru în diverse domenii;
e) să delibereze asupra tuturor problemelor legate de exerciţiul financiar
pentru perioada de 2 ani precedentă şi să aprobe execuţia bugetară;
f) să delibereze, asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea 4e zi şi
să adopte, hotărâri şi rezoluţii în legătură cu activitatea generală a
SNCRR;
g)

să aleagă, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedinţii şi trezorierul;
unul dintre vicepreşedinţi va fi ales din rândul tinerilor voluntari.
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h) să aleagă, prin vot secret, membrii Consiliului Naţional a căror
alegere nu intră în competenţa altor organe, respectiv 5 repreifeîitâhţi’.ăi tineretului (cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani neîmpliniţi la
data alegerii şi cu o vechime în Crucea Roşie Română de cel puţin 2
ani) membri din departamentele de tineret ale filialelor.
Articolul 36
(1) Adunarea Generală este constituită din membrii de drept ai Consiliului
Naţional: 2 delegaţi din partea fiecărei filiale, respectiv: 1 delegat ales
de Adunarea Generală a filialei, (reprezentant al tineretului din cadrul
departamentului de tineret al filialei) şi preşedintele filialei - în calitate
de membru de drept al Consiliului Naţional.
(2) Adunarea Generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenţi
jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi este prezidată de
Preşedintele Crucii Roşii Române. Dacă nu se întruneşte majoritatea
prevăzută. Preşedintele face o nouă convocare în cel mult 30 de zile.
(3) Hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenţi prin vot deschis sau secret,
după cum hotărăsc membrii săi. Alegerea organelor de conducere se face
prin vot secret.
Articolul 37
Consiliul Naţional este organul ce conduce SNCRR între sesiunile
Adunării Generale.
Articolul 38
(1) Consiliul Naţional, se reuneşte în sesiune ordinară o dată la doi ani,
respectiv în anii când nu are loc Adunarea Generală.
(2) Consiliul Naţional se poate convoca în sesiuni extraordinare, la
propunerea Comitetului de Direcţie, a preşedintelui SNCRR sau la
cererea unei treimi din membrii săi. Convocarea se fece.în scris de către
preşedinte cu 15 de zile înainte pentru reuniunile ordinare şi cu 5 zile
înainte pentru cele exttaordinare.
(3) Consiliul Naţional adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a
celor prezenţi prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii săi.
în cazul alegerilor, votul secret reprezintă regulă, conform prevederilor
prezentului Statut.
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Articolul 39
(1) Consiliu] Naţional se compune din; prqedintele SNCRR, 7 viceprqedinţi,
trezorierul, prqedinţii filialelor, 5 tineri membri din departamentele de
tineret ale filialelor, alqi de Adunarea Generală, precum şi din 5-9 persoane
reprezentând diferite ministere şi instimţii cu care SNCRR colaborează;
Reprezentanţii ministerelor şi ai altor instituţii vor avea numai statut de
observatori.
(2) Mandatul membrilor Consiliului Naţional este de patru ani, cu
posibilitatea reînnoirii o singură dată. Mandatele pot fi şi consecutive.
Articolul 40
(1) Competenţele Consiliului Naţional sunt următoarele:
a) să analizeze modul de îndeplinire a strategiilor de dezvoltare ale
SNCRR şi să le actualizeze în funcţie de nevoile în schimbare ale
acesteia;
b) să examineze şi să aprobe rapoartele de activitate ale Comitetului de
Direcţie, precum şi raportul de activitate al SNCRR;
c), să analizeze şi să aprobe bugetul SNCRR şi execuţia bugetară;
d) să analizeze şi să aprobe bilanţul contabil anual al SNCRR;
e) să valideze crearea filialelor şi subfilialelor
f) să aleagă prin vot secret membrii Comitetului de Direcţie, alţii decât
cei alqi de Adunarea Generală;
g) să numească şi să elibereze din funcţie directorul general al SNCRR,
h) să aprobe diferite regulamente de apli care a prezentului Statut şi de
funcţionare a SNCRR;
i) să acorde titlul de membru de onoare
j) să fixeze cuantumul anual al cotizaţiei pentru membrii activi;
(2) între reuniunile Adunării Generale, Consiliul Naţional poate exercita şi
următoarele atribuţii:,
a) să numească comisii de lucru în diverse domenii;
b) să delibereze asupra tuturor problemelor legate de exerciţiul financiar
pentru perioada de 2 ani precedentă şi să aprobe execuţia bugetară;
c) să delibereze asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi şi
să adopte hotărâri şi rezoluţii în legătură cu activitatea generală a
SNCRR..
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Articolul 4l
Consiliul Naţional se consideră statutar constituit dacă sunt prezenţi
jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. Preşedintele Crucii
Roşii Române prezidează aceste reuniuni. Dacă nu se întruneşte cvorumul
de şedinţă preşedintele face o nouă convocare în cel mult 15 zile, când este
suficientă prezenţa a unei treimi din totalul membrilor. Consiliul Naţional
adoptă hotărâri cu majoritatea celor prezenţi, prin vot deschis sau secret,
după cum hotărăsc membrii săi, cu excepţia alegerilor în care votul secret este
obligatoriu, conform prevederilor prezentului Statut.
Articolul 42
(1) Comitetul de Direcţie, ca organ deliberativ, este format din:
preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul, 3 tineri membri
şi 6 preşedinţi ai comitetelor de filială. Şedinţa este publică pentru
conducerea executivă şi deliberativă a structurilor teritoriale. O
filială nu poate propune decât o singură candidatură în Comitetul
de Direcţie.
(2) Mandatul Comitetului de Direcţie este de patru ani. Reprezentanţii
tineretului şi preşedinţii comitetelor de filială se aleg o dată la 2 ani,
în reuniunea Consiliului Naţional sau Adunării Generale.
, Articolul 43
Comitetul de Direcţie se reuneşte o ţlată la 2 luni, în şedinţă ordinară, sau ori
de câţe ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la cererea a jumătate plus
unu dintre membrii acestuia. Convocarea se face în scris de către preşedinte, cu 10
rile înainte pentru şedinţele ordinare şi cu 5 zile înainte, ori de câte ori este nevoie.
Preşedintele Crucii Roşii Române prezidează aceste reuniuni. Comitetul de Direcţie
se consideră statutar constituit dacă după prima convocare sunt prezenţi jumătate
plus unu din membrii săi. Comitetul de Direcţie adoptă decizii cu majoritate
simplă de voturi, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăsc membrii acestuia,
cu excepţia alegerilor in care votul secret este obligatoriu, conform prevederilor
prezentului Statut. Dacă nu se întruneşte cvorumul de şedinţă la prima convocare,
Preşttlintele face o nouă convocare in 24 de ore, fiind suficientă prezenţa unei
treimi din numărul membrilor Comitetului de Direcţie, iar hotărârile se iau cu
majoritatea voturilor celor prezenţi.
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Articolul 44
(1) Comitetul de direcţie are următoarele atribuţii:
a) să conducă şi să coordoneze întreaga activitate şi să rezolve problemele
curente ale SNCRR, între sesiunile Consiliului Naţional;
b) să decidă asupra patrimoniului SNCRR, cu excepţia bunurilor
mobile şi a mijloacelor fixe aflate în administrarea structurilor
teritoriale;
c)

să urmărească aplicarea strategiilor de dezvoltare ale SNCRR.
a programelor naţionale şi a hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală şi Consiliul Naţional;
d) să elaboreze şi să aprobe documente care reglementează bună
funcţionare a SNCRR şi a activităţilor sale;
e) să aplice toate hotărârile adoptate de Adunarea Generală şi de
Consiliul Naţional;
f) să analizeze şi să rectifice bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi să
controleze execuţia acestuia;
g) să aprobe organigrama sediului central;
h) să accepte donaţiile şi legatele oferite SNCRR, în concordanţă cu
legislaţia naţională şi cu standardele Mişcării;
i) să an^izeze şi să aprobe bugetul sediului central;
j) să hotărască asupra propunerilor Comisiei de onoare şi arbitraj.
(2) între reuniuriile Consiliului Naţional, Comitetul de Direcţie poate
exercita atribuţiile Consiliului Naţional, cu excepţia celor prevăzute la
art. 40.alin. (l)lit.a),b),f),g),h).
Articolul 45
(1) Preşedintele este personalitatea reprezentativă a Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România.
(2) Preşedintele reprezintă SNCRR în raporturile cu orice altă instituţie şi
organizaţie din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
(3) Preşedintele stabileşte relaţii de parteneriat şi colaborare cu alte Societăţi
Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, cu alte componente ale
Mişcării, la nivel bilateral, regional, sub-regional şi internaţional.
(4) El răspunde, împreună cu Comitetul de Direcţie, în faţa Adunării
Generale de modul în care SNCRR îşi îndeplineşte obiectivele stabilite.
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(5) Preşedintele acţionează sub autoritatea Adunării Generale, a Consiliului
Naţional şi a Comitetului de Direcţie şi conduce SNCRR, respectând
deciziile organelor centrale de conducere.
(6) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.
(7) Funcţia de preşedinte este funcţie onorifică.
(8) Mandatul preşedintelui este de 4 ani.
(9) O persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte decât pentru cel mult
două mandate.
(10) Acestea pot fi şi succesive.
(11) în caz de absenţă sau impediment al preşedintelui, atribuţiile acestuia
sunt preluate de un vicepreşedinte desemnat de către preşedinte, iar în
caz de imposibilitate, de cel mai în vârstă vicepreşedinte.
Articolul 46
(1) Vicepreşedinţii sunt personalităţi publice, care, împreună cu preşedintele,
asigură supravegherea generală şi bunul mers al SNCRR.
(2) Funcţia de vicepreşedinte este onorifică.
(3) Vicepreşedinţii vor primi responsabilităţi pe domenii de competenţă,
prin dispoziţia preşedintelui şi vor prezenta anual un raport de activitate
pe dorneniul de care răspunde.
(4) Mandatul de vicepreşedinte este de 4 ani.
(5) O persoană nu poate deţine funcţia de vicepreşedinte decât cel mult
pentru două mandate.
(6) Acestea pot fi şi succesive.
' Articolul 47
(1) Directorul general este principalul funcţionar executiv al SNCRR
(2) Directorul general are următoarele atribuţii principale:
a), să aplice hotărârile. Adunării Generale, ale Consiliului Naţional şi
deciziile Comitetului de Direcţie;
b) . să conducă aparatul propriu al sediului central al SNCRR şi să
răspundă de executarea responsabilităţilor încredinţate;
c) să acţioneze în calitate de ordonator principal de credite. Să
coordoneze elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli
şi să răspundă de execuţia bugetară;
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d) să reprezinte SNCRR în calitatea ei de persoană juridică;
e)

să îndeplinească şi alte sarcini încredinţate de organele centrale de
conducere sau de către preşedinte;

f) să prezinte, semestrial sau ori de câte ori este nevoie. în faţa
Comitetului de Direcţie, rapoarte privind activitatea SNCRR;

g) să îndeplinească, din oficiu, funcţia de secretar al Adunării Generale,
al Consiliului Naţional şi al Comitetului de Direcţie;

h) să pregătească, să organizeze şi să participe, fâră drept de vot.
la sesiunile Adunării Generale, ale Consiliului Naţional şi ale
Comitetului de Direcţie;

i)
j)

să numească şi să elibereze din funcţie personalul din aparatul
propriu din cadrul sediului central al SNCRR;
să răspundă de administrarea şi gestionarea patrimoniului sediului
central al SNCRR;

k) să stabilească relaţii de colaborare cu diverse ministere, instituţii
guvernamentale şi neguvernamentale care manifestă interes faţă de
misiunea umanitară a Crucii Roşii;
(3) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite dispoziţii.
(4) între reuniunile Comitetului de Direcţie, directorul general poate
exercita atribuţiile prevăzute la articplul 44 litera g).
Articolul 48
(1) Trezorierul este consilierul financiar al SNCRR. El este ales de Adunarea
Generală pentru un mandat de 4 ani. în cazul în care activitatea sa nu
este satisfăcătoare, la propunerea Comitetului de Direcţie, Consiliul
Naţional il poate revoca, urmând a numi un trezorier interimar.
(2) Trezorierul are următoarele atribuţii:
a) să elaboreze şi să prezinte Comitetului de Direcţie elementele
politicii financiare ale SNCRR;
b) să acorde consultanţă , privind elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al SNCRR şi în orice probleme cu implicaţii financiare, la
solicitarea Comitetului de Direcţie sau a directorului general.
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VIII. PATRIMONIUl. - GESTIUNE ŞI CONTROL
Articolul 49
(1) Patrimoniul SNCRR este format din bunuri mobile şi imobile, precum
şi din orice drepturi şi obligaţii, conform legii.
(2) Resursele SNCRR provin din;
a)

cotizaţii ale persoanelor fizice, juridice şi autorităţilor publice
centrale sau locale.
b) donaţii în bani şi în natură din partea oricărei persoane fizice sau
juridice, române sau străine, acceptate cu respectarea Principiilor
Fundamentale ale Mişcării;
c) legate acceptate cu respectarea Principiilor Fundamentale ale
Mişcării;
d) sponsorizări în bani şi în natură din partea oricărei persoane juridice,
române sau străine;
e)

venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri şi
alte asemenea acţiuni;
f) venituri din desfăşurarea de activităţi economice directe, respectiv
din organizarea de cursuri, prestarea de servicii şi vânzarea de
produse, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în legătură cu
domeniul de activitate al SNCRR;
g) închirierea , spaţiilor proprii disponibile, autovehiculelor şi altor
bunuri, în conformitate cu legislaţia ţării;
h) organi^rea, împreună cu Compania Naţională „Loteria Română SA” de evenirnente speciale de colectă de fonduri, conform legislaţiei
în vigoare;
i)
j)

venituri din bugetele autorităţilor publice centrale sau locale;
organizarea de campanii naţionale de colectă de fonduri pentru
susţinerea unor proiecte şi programe;
k) venituri stabilite anual prin Legea bugemlui de stat pentru realizarea
atribuţiilor sale, precum şi pentru achitarea cotizaţiei SNCIUI
de menibru al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce
Roşie şi Semilună Roşie şi a contribuţiei la finanţarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii;
l) contravaloarea timbrului Crucii Roşii perceput pentru biletele şi
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abonamentele vândute pentru evenimente culturale, de divertism ent
fi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe,
întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional, în
conformitate cu Legea nr. 139/1995, cu modificările şi completările
ulterioare;
m) venituri obţinute din editarea şi vânzarea de periodice proprii,
publicaţii şi cărţi privind domeniul său de activitate;
n) venituri obţinute din vânzarea de produse şi materiale de p romovare
a Crucii Roşii;
o) accesarea de surse de finanţare naţionale şi transnaţionale,
rambursabile sau nerambursabile, prin proiecte adresate organizaţiilor
neguvernamentale;
p) venituri din prestarea de orice fel de activităţi economice, cu condiţia
ca acestea să nu contravină principiilor Crucii Roşii, iar fondurile
obţinute să fie folosite pentru activităţile sale umanitare;
q) alte surse, conform legii.
(3) Modul de administrare şi gestionare a patrimoniului este reglementat
prin Regulament aprobat conform prezentului Statut.
Articolul 50
SNCRR, în calitatea sa de organizaţie umanitară de ajutor voluntar,
auxiliară a autorităţilor publice în situaţii de conflict armat sau dezastru, are
dreptul la toate facilităţile fiscale şi privilegiile pe care i le conferă legile ţării.
Articolul 51
Controlul financiar al gestionării patrimoniului şi execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, aflat la dispoziţia structurilor deliberative, este organizat
sub forma comisiilor de control financiar, în mod distinct, atât la nivelul
filialelor SNCRR, cât şi pe ansamblul SNCRR.
Articolul 52
(1) Comisiile de control financiar de la nivelul filialelor sunt cornpuse din 3
membri aleşi de Adunările Generale ale filialelor pentru un mandat de
■4 ani. .
(2) Activitatea acestota se realizează pe bază de voluntariat.
(3) Cel puţin unul din membrii comisiei de control financiar al filialei trebuie
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să aibă calitatea de contabil autorizat, expert contabil, auditor financiar
sau să exercite funcţii de control financiar în cadrul instituţiilor publice
cu atribuţii în domeniu, ce funcţionează legal pe teritoriul României.
(4) Principalele atribuţii ale comisiei de control financiar sunt următoarele:
a) verificarea modului în care este adminîstrat patrimoniul filialei;
b) acordarea de consultanţă privind elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al filialei, la solicitarea directorului de filială;
c) sesizarea cu promptitudine a biroului filialei în cazul constatării
unor nereguli de natură financiar contabilă;
d) întocmirea raportului asupra execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al filialei şi prezentarea acestuia comitetului filialei înainte
de aprobare.
5) Comisiile de conuol vor funcţiona conform unui regulament special de
funcţionare.
Articolul 53
Adunarea Generală a Filialei poate opta pentru Comisia de control
financiar sau pentru externalizare în conformitate cu legile statului român.
Raportul său va fi prezentat comitetului filialei şi va fi transmis Comitetului
de Direcţie.

(1)
(2)
(3)

(4)

Articolul 54
Comisia centrală de control financiar este compusă din 5 membri, aleşi
de Adunarea Generală a SNCRR pentru un mandat de 4 ani.
Activitatea acestora se desfăşoară, de regula, pe bază de voluntariat.
Cel puţin unul din membrii comisiei centrale de control financiar trebuie
să alba calitatea de contabil autorizat, expert contabil, auditor financiar
sau să exercite funcţii de control financiar în cadrul instituţiilor publice
cu^atribuţii în domcnîu, ce funcţionează legal pe teritoriul României.
Principalele atribuţii ale Comisiei centrale de control financiar sunt
următoarele:
a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul SNCRR la
nivelul filialelor şi al sediului central;
b) acordarea de consultanţă privind elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al SNCRR, la solicitarea directorului general;
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2) Hotărârile privind amendamentele la prezentul statut se vor adopta de
Adunarea Generală a SNCRR cu votul a jumătate plus unu din totalul
membrilor Adunării Generale.
Articolul 59
Membrii tuturor organelor de conducere, atât la nivel central cât şi la
nivel local, vor acţiona numai în interesul Crucii Roşii Române. în cazul în
care un membru al organelor de conducere obţine o poziţie înaltă în serviciul
public sau într-un partid politic, acesta va face tot ce îi stă în putinţă să se
asigure că poziţiile sale nu dau naştere unui conflict de interese. în cazul unui
conflict de interese, membrul se va abţine de la a lua parte la procesul de
decizie şi va rezolva conflictul de interese în favoarea Crucii Roşii Române.
Articolul 60
Dizolvarea SNCRR nu poate fi pronunţată decât prin hotărârea
Adunării Generale a SNCRR, votată cu o majoritate de % din numărul total
al rhembrilor săi.
în caz de dizolvare, fondurile SNCRR vor fi folosite în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Articolul 6l
Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală, la 16 iunie
2012, şi înlocuieşte în întregime Statutul Societăţii Naţionale de Cruce
Roşie din România adoptat de Adunarea Generală la data de 8. martie 2003,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199, din 9 martie
2005.
Articolul 62 ,
Prezentul Statut se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Director general al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România,
loan Silviu Lefter
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