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HOTARAREA
Nr.17 din 27.02.2013
Privind aprobarea acordarii de indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la
celelalte activitati prevazute in Program catre personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2013, la convocarea primarului, conform prevederilor
art.39, alin.1 si alin.3 din L.215/2001 republicata* privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din
L.24/2000 republicata* privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand prevederile art.13, lit.”b’ si lit.”f”, art.35, alin.1, art.40, art.41 si art.42 din L.307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor;
Analizand prevederile Anexei nr.3 la Ord.718/2005 modificat prin Ord.195/2007 privind aprobarea
Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de
urgenta;
Luand act de prevederile art.5 si art.7, lit.”q” din H.G.1579/2005 privind aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
Examinand Referatul de Specialitate emis de seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din
cadrul Primariei Orasului Roznov, judetul Neamt ;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.”a” si lit.”d”, alin.3, lit.”b” si alin.6, lit.”a”, pct.8 din
L.nr.215/2001 republicata* privind Administratia Publica Locala;
Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1557/27.02.2013, conform prevederilor
art.54, alin.4 din L.215/2001 republicata* privind Administratia Publica Locala;
In temeiul dispozitiilor art.45, alin.1 si ale art. 115, alin.1, lit.”b” din L.215/2001 republicata* privind
Administratia Publica Locala, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba acordarea indemnizatiilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la
celelalte activitati prevazute in Program, catre personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Art.2 Se stabileste cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la art.1. la: 5 lei/ora, conforma formulei
de calcul a tarifului orar, respectiv:
Salariul minim pe economie(750 lei) / 168 ore(norma minima de munca) = 4,46 lei tariful orar.
Art.3 Remunerarea personalului voluntar se va face in baza documentelor care atesta participarea la
actiunile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, avizate de seful serviciului si aprobate de primar.
Art.4 Se aproba modelul Contractul de voluntariat, in conformitate cu Anexa nr.1 din H.G.1579/2005
privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, conform Anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Se aproba Planul de Actiuni cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor,
conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, va
asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.7 Secretarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor
si persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Ion OSTAHI

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.02.2013
Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie

Contrasemneaza pentru legalitate,
secretar Emil CUSTURA

____________

