ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA VETIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.13/2017

privind unele reglementări în domeniul situaţiilor de urgenţă

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință extraordinară azi, 02.02.2017,
analizând Proiectul de hotărâre, Raportul de specialitate, Expunerea de motive și
raportul Comisiei de specialitate,
având în vedere art. 7 litera q) si ale art. 9 din anexa Hotărârii Guvernului nr.
1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență
voluntare,
În temeiul art. 13 litera i) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 28, punctele 1-4 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare a consiliului local Vetiș,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) lit d) și alin (6) punctul 8 din Legea
215/2001 a Administrației publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă înființarea Comisiei de analiză a capacității de răspuns în situații de
urgență a comunei Vetiș, în următoarea componență :
1. Președinte - Rusneac Gheorghe,
2. Secretar - Paşcu Vasile,
3. Membru -Timiş Nicoară.
Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 va funcționa pe durata anului 2017.
Art. 3 Se însărcinează Comisia prevăzută la art. 1 să analizeze capacitatea
autorităților locale să răspundă în cazul unor situații de urgență, să facă propuneri privind
îmbunătățirea capacității de răspuns și să prezinte în acest sens spre aprobarea consiliului
local Vetiș un raport în luna mai 2017 și unul în luna noiembrie 2017.
Art. 4. Se însărcinează Comisia prevăzuta la art. 1 să ajute la reorganizarea și
revitalizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vetiș.
Art. 5 Se aprobă acordarea unui premiu de 300 de lei (net) pentru membrii SVSU
Vetiș care au activat în cadrul serviciului minim 6 luni în anul anterior, începând cu anul
2018.
Art. 6 Premiul prevăzut la art. 5 se acordă o dată pe an, în luna următoare aprobării
bugetului membrilor activi ai SVSU care au servit in cadrul serviciului minim 6 luni în anul
anterior, dar și membrilor inactivi care au servit minim 6 luni în anul anterior și a căror
contract de voluntariat s-a încheiat din motive neimputabile lor şi care au dat dovadă de
curaj şi devotament în executarea unor misiuni.

Art. 7 Se aprobă acordarea unor compensaţii membrilor SVSU din echipa participantă
la concursurile profesionale în cuantum diferențiat în funcție de nivelul competițional la care
participă, proporțional cu timpul efectiv de lucru prestat la activităţile de pregătire, după cum
urmează:
o pentru participare la faza zonală : 100 de lei (net)/membru,
o pentru participare la faza județeană : 300 de lei (net)/membru,
o pentru participare la faza regională : 500 de lei (net)/membru,
o pentru participare la faza națională : 1.000 de lei (net)/membru,
o pentru reprezentare internațională : 1.500 de lei (net)/membru.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Judeţului Satu Mare.
Vetiș, la 02.02.2017
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