
Administrativ;

Prezenta hotlrare a

$E

ri din o,^ rrr'f,,l, "or4r*r ri-i,"t,

privind:aprobarea d
pentru situa

Consiliul local al
mafiie 2021\

Av6nd in vedere:
referatul Prezentat

rlr.l05'7 dln 22.03.2021 ;
-avizele comisiilor
-HGR nI 15679/08.

boluntare;
-HGR nr.4/202 I
-Legea rr.l92/19 .

venitul minim garantat!
-prevederile art.40,
-prevederile art.l29

Art.l-Pentru anul

acordat voluntarului se
cuantumul orar calculat la
nr.4/1 3.01.2021, care este

in temeiul art. I 3 9 in.l si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57l2010 privind Codul

ROMANIA
JUDETUL BR.IILA

CONSILIUL LOCAL A], COMUNIEN
ROSIORI

HOTARAREA NR.18
din 30 martie 2021

rilor ale care vor benelicie personalul din serviciul voluntar
de urgenfl in anul2021

unei Rofiori, judelul Bdila intrunit irl $edinti ordoinard la data de 30

d-l Dragomir Vasilici, inspector situalii de urg€nF" inregistrat sub

e sDecialitate m.l si 2 din cadrul consiliului local Roqiori;
2.2'OOS privind statutul personalului voluntar din seNiciile de urgenla

d stabilirea salariului minim pe econornie pentru anul 202 I ;

018 pentru modificarea qi completarra legii nr'416/2001 privind

ll si42 din lep,ea ff.307i2006 privind ap'irarea impotriva incendiilor:
,li;.2 Ii alin.tlit.h din OUG nr.57i 20l9 privind Codul Adminislrati\ I

ITOTARA$TE:
1, personalul voluntar din seriviul vohmtar penfu situalii de ugenF

Rosiori. va beneficia de:
i pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenlii $i pentru celelalte

e$te diferentiat pe categorii de func1ii gi nu poate fi mai mic decat
loarea salariului lunar minim pe econolnie, conform HGR
2300, echivalent 13,583 lei/ord, in tirnpul zilelor lucrAtoare iarin
i legale. acesre compensalii se vor dubla
ui ioluntar la o societate de asiguriri pentru caz de boala, accident o

organizate in afara localitdlii in ca.e flncfioneazd serviciul:
rr ioluntare pentru situalii de urgenli va lleneficia de toate drepturile de
cazul deplasfilor organizate in afara localitAii (concursud

beneficiari ai legii nr.416/2001 privirld venitul minim garntat, vor fi

de la nivelul UAI Com

activiteli prevezute in Pro ul serviciului de urgenfe voluntax, cuamtumul orar al compensapel

^ zilele nelucrabare qi
-aslguarea p

deces in timpul sau din indeplinirii atribuliilor ce ii revin pe timpul intervenliilor,
concursurilor profesionale

deplasare, cazare, diumi
profesionale, inshuiri, etc

-voluntarii caJe

LUNGU rCI$TAR CENERAL,DFI\G%Py\N^

scutili de numirul de ore in sprijinul serviciului volwfar pentru situatii de urgenli;
Art.2-Prezenta va fr adusd la indeplinire prin griia primarului comunei Ei a

compartimentului fi nanci Si taxe.
Art.3-Secretarul hotarare celor interesali.

PRESEDINTE D CONTRASEMNEAZA,
SECIIETAR CENERAL,


