ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 21/2018

privind aprobarea cuantumului unor indemnizații pentru membrii SVSU
al comunei Vetiș

Consiliul local al comuneiVetiș, întrunitînședințăordinarăazi, 25.04.2018,
Analizând Proiectul de hotărâre, Raportul de specialitate, Expunerea de motive nr.
2060/20.04.2018 al primarului comunei Vetiș 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 conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) lit d) și alin (6) punctul 8 din Legea nr.
215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă acordarea pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului voluntar
pubic pentru situații de urgență a comunei Vetiș, a unor compensaţii în bani pentru timpul
efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de
urgenţă voluntar, sub formă de indemnizații, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile referitoare
la acordarea de indemnizații și alte forme de compensare în bani a membrilor SVSU Vetiș
stabilite în HCL Vetiș nr. 26/2006, HCL Vetiș nr. 36/2007, HCL Vetiș nr. 6/2009, HCL Vetiș nr.
3/2012 și HCL Vetiș nr. 13/2017.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică : Primarului comunei Vetiș, Serviciului Investiții,
patrimoniu, servicii publice, administrativ și situații de urgență, Birou buget, contabilitate,
impozite şi taxe locale şi achiziţi publice și Institutiei Prefectului județului Satu Mare.
Vetiş la 25.04.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HUDACSKO GYONGYI

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-11 , Nr. total al consilierilor absenţi- 4,Voturi pentru-11
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

ANEXA

Activitate
Indemnizație lunară pentru participarea la ședințele de
instruire și exerciții
Indemnizație pentru intervenții tip I : < 2 h
Indemnizație pentru intervenții tip I : > 2 h
Indemnizație pentru efectuarea de activități de
prevenire sau pregătire
Indemnizație pentru participare la concursurile
profesionale, diferențiat în funcție de nivelul
competițional la care participă :
o pentru participare la faza zonală
o pentru participare la faza județeană
o pentru participare la faza regională
o pentru participare la faza națională
o pentru reprezentare internațională :
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HUDACSKO GYONGYI

Cuantum indemnizație
lei/eveniment
80
50
100
100

100
300
500
1.000
1.500

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

