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HOTANAREA
Nr.26 din 29 ianuarie2D2l
Privind stabilirea indemniza{iilor personalului voluntar, pentru
timpul efectiv de lucru prestat la
interven{ie 9i la celelalte actidtali- prevdzute?n programul
Serviciului voluntar pentru Situatii de
Urgenf[ al Comunei Lugagu de Jos
Avdnd in vedere:

o

Raportul de aprobare nr 593 din 28.01.2021, prezentat de
Sorban Levente, primarul
Comunei Lugaqu de Jos;
o Raportul de specialitate nr. 594 din 28.01.2021, intocmit de cofar cdtdlin
Nicolae, gef
S.V.S.U;
o Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.
lindnd cont de:

o

Prevederile art.7lit. q din HG nr l57g/2005pentru aprobarea
Statului personalului voluntar
din serviciile de urgenfd voluntare, cu m rdificdrile ulterioare
o Prevederile art.l3 lit' f), art. 40 din Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva
incendiilor cu modificdrile gi comple le Jlterioare;
inbazaPrevederilor art. 129 alin.'(2) lit. d)
.u uiin. (3) lit. e) gi arr. 139, alin. (l) qi a
art.l96, alin (1) lit. a) din oUG nr. 5712019 privi
dul Administrativ

Consiliul local al comunei Lugagu de Jos,

HorAnAgrE:
Art'l ' La data adoptdrii
compensarea

prezentei hotdrdri, Consiliul Local Lugagu de Jos aprobd
in bani, cu titlu de indemniza{ie personalul voluntar pentru timpul efectiv
de lucru

ii
o
n

-

Serviciului Voluntar pentru
rul aparatului de specialitate

Indemniza[ia pentru pregdtirea teoretic[ gi practicd, pentru
controale de prevenire a
normelor gi
mrsurilor de prevenire
ive' tiirguri gi
la secliile de votare pe

situaliilor de urgentd

-

lndemnizafia pentru timpul efectiv de lucru in cazul interven{iilor la situatii de urgentd,
indiferent de natura acestora, in ,sumd de 50 leL
Indemnizafia persoanelor cu studii supeiioare, in curs de absofvire sau cu experienfd
practici in donieniu de minim 1 an de zile, pentru timpul efectiv de lucru in cazul
interven{iilor la situatii de urgen{d, indiferent de natura acestora, in sumd de 100 lei/ zi.

Art.2. incepAnd cu data adoptlrii prezentei hotdrdri iqi inceteazd efectele orice prevederi
contrare.

Art.3 Acordarea indemniza{iilor prevdzute la art. I se va efectuapebazade pontaj intocmit
pentru fiecare cazlsitua{ie in parte gi va fi asumat prin semndturi de cdtre $eful S.V.S.U din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, la care vor fi anexate documente justificative (nr. planuri
de activitate privind pregdtireaTeo?eticd a personalului voluntar la manifestdri culturale, sportive,
t6rguri, la secfiile de votare pe timpul procesului de votare, etc.

Art.4 Orice persoane care se considerd vltdmatii intr-un drept al s[u ori intr-un interes
legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente, cu respectarea prevederilor legale, pentru anularea actului, recunoagterea dreptului
pretins sau al interesului legitim gi repararea pagubei ce i-a fost cauzatd prin prezenta.

Art.5 Prezenta hotdrdre se comunicd prin grija secretarului general cu:

o
o
o
o
o

Institufia Prefectului - Judetul Bihor
Primarul comunei Lugagu de Jos
$efului S.V.S.U din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Compartimentul Financiar-contabil
Persoanelorinteresate

Prezenta hotlr6re a fost adoptatl cu un
prezen{i.
PRE$ED
$EDr

de 13 voturi "pentru" din 13 consilieri
DE
A,
OVACS
Vizat pentru
SECRETAR G
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